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 ( مجموعة األنظمة السعودية) التعريف بـ
 
من هيئة الخبراء إيمانًا منها بضرورة أن يكون بين ( مجموعة األنظمة السعودية)نبعت فكرة هذا العمل  

أيدددال البددداالين والمهلمدددين  دددل اةن مدددة الأددداريةة وا أددديما أن الاا دددة ماأدددة إلددد  مل ددد  فددد  الوأددد  الن دددام  
ت القانونيدددة فددد  اة هدددسة والمكأأدددات الاكوميدددة بو ددد  خدددا ة فدددلا لكدددوين ل ندددة والقدددانون  بو ددد  ادددااة وا اارا
 .يئت ا مكانيات للنفيذ هذه الفكرةلن يمية وفريق امل فن ة وه  

 .وبعون اهلل ولوفيق ة لا بمأاناة رئيس ال  نة اللن يمية وأاضائهاة لا إن اس هذا العمل 
 

 وصف العمل
 

ن لأددعة ا ددر بابددًاة وكددل بدداا يخددل  بم ددال معددينة ويضددا مدد( مجموعةةة األنظمةةة السةةعودية)للكددون  -
ولقلصدر هدذه الم موادة بالار دة اةولد  ا د  . الباا الوااا م مواة من اةن مة الملقاربة ف  الم دال

وائح والقوااددا العامددة المهمددة اللدد   دداةن مددة اللدد  صددارت بمراأدديا وأوامددر م كيددةة وبعددل اللن يمددات وال
راءة إضدافة إلد  أن هدذا العمدل ضدا بعدل اةن مدة الم بقدة االيدًا ر دا صارت بقرارات من م  س الوس 

ن ددداا المدددرورة ون ددداا )أن م دددرواالها ال ايددداة فددد   دددور الصددداور فددد  المأدددلقبل القريددداة ومدددن أهمهدددا 
اةأ اة والذخيرةة ون اا ال ركاتة ون اا المكأأات ال بية الخاصدةة ون داا اةوأدمةة ون داا ا،لدارة 

 (.ون اا العمل
بواا مرلبة لرليبًا ألفبائياة واةن مة مرلبة ااخل الباا الوااا وفقًا ل لأ أل اللاريخ  لصداور الن دااة اة -

 .ااا اةن مة اةأاأية فقا رلبت ب ريقة خاصة

 . أبعة م  ااتة يضا كل م  ا  ائفة من اةبوااإل  مت الم مواة قأ   -

الن داا قدا  درأ ا يد  لعدايل مداة فيوضدع  لكل ن اا  دف  يوضدع ا يد  اأدم  ولدارير صداورهة فد  ن كدان -
 . ف  خا  بذلك ل فصل بين ن  الن اا والولائق المعالة

 .ُرل بت  ميع الولائق بأنوااها المخل فة المرافقة ل ن اا باأا لارير الوليقة -

يلضمن هذا العمل فهرأًا ُيوضح أرقاا صفاات الم  داات واةن مدة واللعدايفت ا د  اةن مدة إن و دا  -
 .ر ب أنهاما صا

ا  ارة ف  هدوام  الفهدارس الخاصدة بكدل بداا إلد  بعدل اةن مدة اللد  يمكدن لصدنيفها فد  أكلدر مدن  -
 .موضوع

ااالمددداا ا ددد  الولدددائق اةصددد ية قدددار المأدددل اعة وفددد  االدددة لعدددذر ذلدددك ةل أدددبا ف نهدددا لكخدددذ مدددن  -
 .م بواات اكومية وي ار إل  مصارها ف  الهام 

 .لة ف  أل ن اا إل  نوع الوليقة الل  االلها ورقمها ولاريخهاا  ارة ف  هام  المااة المعا -
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 09/  أ: الرقدا                                                                      
 هة12/8/4141: اللارير

 -----------------
 

 بعون اهلل تعالى
 بن عبد العزيةز آل سةعود فةهدنحن         

 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               
  

 دور الاولدة فد  مخل د  الم دااتة ور بدة بناًء ا   ما لقلضي  المص اة العامدةة ون درًا لل
 .ف  لاقيق اةهاا  الل  نأع  إليها

 
 :أمرنا بما هو آت

 
 .إصدار النظام األساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا  – أولا 
يستمر العمل بكل األنظمةة واألوامةر والقةرارات المعمةول بهةا عنةد ناةاذ هةذا النظةام حتةى   – ثانياا 

  .ُتعدل بما يتاق معه
 ُينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وُيعمل به اعتباراا من تاريخ نشره ، ، ،   –ثالثاا 
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 النظةام األسةاسةي للحةكم
 

 ولالباب األ
 - المبةادئ العةامةة -
 

 :المادة األولى
اهلل لعدال  وأدنة  المم كة العربية الأعوايةة اولة إأفميةة ذات أيااة لامةة اينها ا أدفاة واأدلورها كلداا

 .ولغلها ه  ال غة العربيةة وااصملها ماينة الريال. رأول  ص   اهلل ا ي  وأ ا
 

 :المادة الثانية
 .اياا الاولةة هما اياا الف ر واةضا ة ولقويمهاة هو اللقويا اله رل

 
 :المادة الثالثة

 :يكون ا   الاولة كما ي  
 .لون  أخضر -1
 .ارض  يأاول ل ل   ول  -2

 .لالها أي  مأ ولة وا ينكس الع ا أبااً ( ل إله إلَّ اهلل محمد رسول اهلل: )ك مةللوأ    -3

 .بين الن اا اةاكاا الملع قة ب ويُ 
 

 :المادة الرابعة
 . عار الاولة أيفان ملقا عانة ونخ ة وأ  فرا هما اةا  ة وُيااا الن اا ن يا الاولة وأوأملها

 
 

 ثانيالباب ال
 - نظةام الحةكم -

 :مادة الخامسةال
 .ن اا الاكا ف  المم كة العربية الأعوايةة م ك  -1
يكون الاكا ف  أبناء الم دك المكأدس ابدا العسيدس بدن ابدا الدرامن الفيصدل ول أدعوا وأبنداء اةبنداءة  -2

 .وُيبايع اةص ح منها ل اكا ا   كلاا اهلل لعال  وأنة رأول  ص   اهلل ا ي  وأ ا

 .بأمر م ك يخلار الم ك ول  العهاة ويعفي   -3
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 .يكون ول  العها ملفر ًا لواية العهاة وما يك ف  ب  الم ك من أامال -4

 .يلول  ول  العها أ  ات الم ك انا وفال  ال  للا البيعة -5
 

 :المادة السادسة
ُيبدددايع الموا ندددون الم دددك ا ددد  كلددداا اهلل لعدددال ة وأدددنة رأدددول ة وا ددد  الأدددمع وال اادددة فددد  العأدددر واليأدددر 

 . والمن   والمكره
 

 :المادة السابعة
وهمدا الااكمدان ا د  . يألما الاكا ف  المم كة العربية الأعواية أ  ل  من كلداا اهلل لعدال ة وأدنة رأدول 

 .هذا الن اا و ميع أن مة الاولة
 

 :المادة الثامنة
 .يقوا الاكا ف  المم كة العربية الأعواية ا   أأاس العال وال ورى والمأاواة وفق ال ريعة ا أفمية

 
 ثالثالباب ال

 - مقومةات المجتمةع السعودي -
 

 :المادة التاسعة
اةأرةة ه  ندواة الم لمدع الأدعوالة وُيربد  أفرااهدا ا د  أأداس العقيداة ا أدفميةة ومدا لقلضدي  مدن الدواء 

 .وال ااة هللة ولرأول ة وةول  اةمرة واالراا الن اا ولنفيذهة واا الو ن وااالساس ب  وبلاريخ  الم يا
 

 :المادة العاشرة
لادر  الاولدة ا د  لوليدق أواصدر اةأدرةة والافدا  ا د  قيمهدا العربيدة وا أدفميةة وراايدة  ميدع أفرااهدداة 

 .ولوفير ال رو  المناأبة للنمية م كالها وقارالها
 

 :المادة الحادية عشرة
لبددر واللقددوىة واللكافددل يقددوا الم لمددع الأددعوال ا دد  أأدداس مددن االصدداا أفددرااه بابددل اهللة ولعدداونها ا دد  ا

 .فيما بينهاة وااا لفرقها
 

 :المادة الثانية عشرة
 .لعسيس الوااة الو نية وا اة ولمنع الاولة كل ما يكال ل فرقة والفلنة واانقأاا
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 :المادة الثالثة عشرة

كأدددابها المعدددار  والمهددداراتة ولهيئدددل ها يهدددا  اللع ددديا إلددد   دددرس العقيددداة ا أدددفمية فددد  نفدددوس الدددن ءة واو
 .ليكونوا أاضاء نافعين ف  بناء م لمعهاة مابين لو نهاة معلسين بلاريخ 

 
 

 رابعالباب ال
 - المبةادئ القتصةادية -

 
 :المادة الرابعة عشرة

 ميددع اللددروات اللدد  أوااهددا اهلل فدد  بددا ن اةرل أو فدد   اهرهددا أو فدد  الميدداه ا ق يميددة أو فدد  الن دداق 
وفقددًا لمددا يبيندد  . خلصددا  الاولددةة و ميددع مددوارا ل ددك اللددرواتة م ددك ل اولددةالبددرل والباددرل الددذل يملددا إليدد  ا

ويبدددين الن ددداا وأدددائل اأدددلغفل هدددذه اللدددروات وامايلهدددا ولنميلهدددا لمدددا فيددد  مصددد اة الاولدددة وأمنهدددا . الن ددداا
 .واقلصااها

 
 :المادة الخامسة عشرة

 .بمو ا ن اا ا ي وس منح املياس أو األلمار مورا من موارا البفا العدامة إاا 
 

 :المادة السادسة عشرة
 .لألموال العامة ارملهاة وا   الاولة امايلهاة وا   الموا نين والمقيمين المااف ة ا يها

 
 :المادة السابعة عشرة

وهددد  اقدددوق . الم كيدددة ورأس المدددالة والعمدددلة مقومدددات أأاأدددية فددد  الكيدددان ااقلصددداال واا لمددداا  ل م كدددة
 .ةة وفق ال ريعة ا أفميةخاصة لكال و يفة ا لمااي

 
 :المادة الثامنة عشرة

لكف دل الاولدة اريدة الم كيدة الخاصددة وارملهداة وا يندسع مدن أادا م كدد  إا ل مصد اة العامدة ا د  أن ُيعددول 
 .المالك لعويضًا ااااً 

 
 :المادة التاسعة عشرة

 .ا قضائ لا ر المصاارة العامة لألموالة وا لكون اقوبة المصاارة الخاصة إا باك
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 :المادة العشرون
ا لفددرل الضددرائا والرأددوا إاا انددا الاا ددةة وا دد  أأدداس مددن العددالة وا ي ددوس فرضددهاة أو لعدداي هاة أو 

 .إلغائهاة أو ا افاء منها إا بمو ا الن اا
 
 

 :المادة الحادية والعشرون
 ُل ب  السكاة ولُنفق ف  مصارفها ال راية

 
 :المادة الثانية والعشرون

 .لاقيق اللنمية ااقلصااية واا لمااية وفق خ ة ا مية ااالة يلا
 

 خامسالباب ال
 - الحقةوق والواجةبات -

 :المادة الثالثة والعشرون
لامدد  الاولددة اقيدداة ا أددفاة ول بددق  ددريعل ة ولددأمر بددالمعرو  ولنهدد  اددن المنكددرة ولقددوا بوا ددا الددااوة 

 .إل  اهلل
 

 :المادة الرابعة والعشرون
اولددة ب امددار الاددرمين ال ددريفين وخدداملهماة ولددوفر اةمددن والراايددة لقاصددايهماة بمددا ُيمك ددن مددن أااء لقددوا ال

 .  الاج والعمرة والسيارة بيأر و مأنينة
 

 :الخامسة والعشرونالمادة 
لادددر   الاولدددة ا ددد  لاقيدددق ومدددال اةمدددة العربيدددة وا أدددفمية فددد  اللضدددامن ولوايدددا الك مدددةة وا ددد  لقويدددة 

 .لاول الصايقةافقالها با

 
 :المادة السادسة والعشرون

 .لام  الاولة اقوق ا نأانة وفق ال ريعة ا أفمية
 

 :السابعة والعشرونالمادة 
لكفل الاولة اق الموا ن وأأرل ة ف  االة ال وارئة والمرلة والع دسة وال ديخوخةة ولدااا ن داا الضدمان 

 .  اةامال الخيريةاا لماا ة ول  ع المكأأات واةفراا ا   ا أهاا ف
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 :ثامنة والعشرونالمادة ال
 .لُيأر الاولة م اات العمل لكل قاار ا ي ة ولأن اةن مة الل  لام  العامل وصااا العمل

 
 :تاسعة والعشرونالمادة ال

لرادد  الاولددة الع ددوا وا،ااا واللقافددةة ولعندد  بل دد يع الباددن الع مدد ة ولصددون اللددران ا أددفم  والعربدد ة 
 .ف  الاضارة العربية وا أفمية وا نأانية وُلأه ا

 :ثالثونالمادة ال
 .لوفر الاولة اللع يا العااة ول لسا بمكافاة اةمية

 
 :حادية والثالثونالمادة ال

 .لعن  الاولة بالصاة العامةة ولوفر الرااية الصاية لكل موا ن
 

 :ثانية والثالثونالمادة ال
 .ئة وامايلها ول ويرها ومنع الل ون انهالعمل الاولة ا   المااف ة ا   البي

 
 :ثالثة والثالثونالمادة ال

لُن دددل الاولدددة القدددوات المأددد اةة ول هسهدددا مدددن أ دددل الدددافاع ادددن العقيددداةة والادددرمين ال دددريفينة والم لمدددعة 
 .والو ن

 
 :الرابعة والثالثونالمادة 

 .بين الن اا أاكاا الخامة العأكريةالافاع ان العقياة ا أفميةة والم لمعة والو ن ا   كل موا نة ويُ 
 

 :الخامسة والثالثونالمادة 
 .ُيبين الن اا أاكاا ال نأية العربية الأعواية

 
 :السادسة والثالثونالمادة 

لُددوفر الاولددة اةمددن ل ميددع موا نيهددا والمقيمددين ا دد  إق يمهدداة وا ي ددوس لقييددا لصددرفات أادداة أو لوقيفدد ة أو 
 . ااابأ ة إا بمو ا أاكاا الن

 
 :السابعة والثالثونالمادة 

 .ل مأاكن ارملهاة وا ي وس اخولها بغير إذن صاابهاة وا لفلي هاة إا ف  الااات الل  يبينها الن اا
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 :الثامنة والثالثونالمادة 
العقوبددة  خصدديةة وا  ريمددة وا اقوبددة إا بندداًء ا دد  ندد   ددرا ة أو ندد  ن ددام ة وا اقدداا إا ا دد  

 .اقة ل عمل بالن  الن ام اةامال الف
 

 :التاسعة والثالثونالمادة 
ل لسا وأائل ا افا والن ر و ميع وأائل اللعبير بالك مة ال يبةة وبأن مة الاولةة وُلأدها فد  للقيد  اةمدة 
وااا واال هاة وُيا ر ما يكال إل  الفلندةة أو اانقأدااة أو يمدس بدأمن الاولدة وافقالهدا العامدةة أو ُيأد ء 

 . كرامة ا نأان واقوق ة ولبين اةن مة كيفية ذلك إل 
 :األربعونالمادة 

المراأددددفت البرقيددددةة والبريايددددةة والمخددددابرات الهالفيددددةة و يرهددددا مددددن وأددددائل االصددددالة مصددددونةة وا ي ددددوس 
 .مصاارلهاة أو لأخيرهاة أو اا فع ا يهاة أو ااألماع إليهاة إا ف  الااات الل  يبينها الن اا

 
 :الحادية واألربعونادة الم

ي لسا الُمقيمون ف  المم كة العربية الأعواية بأن ملهاة وا يها ُمراااة قديا الم لمدع الأدعوال واالدراا لقاليداه 
 .وم ااره

 
 :الثانية واألربعونالمادة 

يددا اةن مددة واالفاقيددات الا وليددة لمددنح الاولددة اددق ال  ددوء الأياأدد  إذا اقلضددت المصدد اة العامددة ذلددكة وُلاا 
 .قوااا واو راءات لأ يا الُم رمين العاايين

 
 :ثالثة واألربعونالمادة ال

م  س الم ك وم  س ول  العهاة مفلواان لكل موا نة ولكل من لد   دكوى أو م  مدةة ومدن ادق كدل فدرا 
 .مخا بة الأ  ات العامة فيما ُيعرل ل  من ال كون

 
 سادسالباب ال

 - سلطةات الدولةة -
 :األربعونالرابعة و المادة 

 :للكون الأ  ات ف  الاولة من
 .السلطة القضائية -
 .السلطة التنايذية -

 .السلطة التنظيمية -
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وللعداون هدذه الأد  ات فد  أااء و ائفهداة وفقدًا لهدذا الن داا و يدره مدن اةن مدةة والم دك هدو مر ددع 
 .هذه الأ  ات

  
 :الخامسة واألربعونالمادة 

وايةة كلداا اهلل لعددال ة وأدنة رأددول  صد   اهلل ا يدد  وأد اة ويبددين مصدار ا فلدداء فد  المم كددة العربيدة الأددع
اارة الباون الع مية وا فلاء واخلصاصالها  . الن اا لرليا هيئة كبار الع ماء واو

 
 :السادسة واألربعونالمادة 

 .القضاء أ  ة مألق ةة وا أ  ان ا   القضاة ف  قضائها لغير أ  ان ال ريعة ا أفمية
 

 :بعة واألربعونساالمادة ال
 .اق اللقاض  مكفول باللأاول ل موا نين والُمقيمين ف  المم كةة وُيبين الن اا ا  راءات الفسمة لذلك

 
 :الثامنة واألربعونالمادة 

ُل بق المااكا ا   القضايا المعروضة أمامها أاكاا ال ريعة ا أفميةة وفقًا لما ال ا يد  الكلداا والأدنةة 
 .مر من أن مة ا للعارل مع الكلاا والأنةوما ُيصاره ول  اة

 
 :التاسعة واألربعونالمادة 

مددع مراادداة مددا ورا فدد  المددااة اللاللددة والخمأددين مددن هددذا الن ددااة لخددل  المادداكا فدد  الفصددل فدد   ميددع 
 .المناساات وال رائا

 
 :الخمسونالمادة 

 .الم ك أو من ينيب  معنيون بلنفيذ اةاكاا القضائية
 :ية والخمسونالحادالمادة 

 .ُيبين الن اا لكوين الم  س اةا   ل قضاء واخلصاصال ة كما ُيبين لرليا المااكا واخلصاصالها
 

 :الثانية والخمسونالمادة 
نهاء خاملها بأمر م ك ة بناًء ا   اقلراح مدن الم  دس اةا د  ل قضداءة وفقدًا لمدا يبيند   يلا لعيين القضاة واو

 . الن اا
 :مسونثالثة والخالمادة ال

 . ُيبين الن اا لرليا ايوان الم الا واخلصاصال 
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 :الرابعة والخمسونالمادة 
 . ُيبين الن اا ارلبا  هيئة اللاقيق واااااء العااة ولن يمها واخلصاصالها

 
 :الخامسة والخمسونالمادة 

ة ا أددفميةة يقددوا الم ددك بأياأددة اةمددة أياأددة  ددراية  بقددًا ةاكدداا ا أددفاة وُي ددر  ا دد  ل بيددق ال ددريع
 .واةن مةة والأياأة العامة ل اولةة واماية البفا والافاع انها

 
 :السادسة والخمسونالمادة 

الم ددك هددو رئدديس م  ددس الددوسراءة ويعاوندد  فدد  أااء مهامدد  أاضدداء م  ددس الددوسراءة وذلددك وفقددًا ةاكدداا هددذا 
فيمددا يلع ددق بال ددكون الااخ يددة  الن دداا و يددره مددن اةن مددةة ويبددين ن دداا م  ددس الددوسراء صددفايات الم  ددس

والخار يدددةة ولن ددديا اة هدددسة الاكوميدددةة واللنأددديق بينهددداة كمدددا يبدددين ال دددرو  الدددفسا لوافرهدددا فددد  الدددوسراءة 
وصددفايالهاة وأأدد وا مأدداءللهاة وكافددة  ددكونهاة وُيعددال ن دداا م  ددس الددوسراء واخلصاصددال ة وفقددًا لهددذا 

 .الن اا
 :سابعة والخمسونالمادة ال

 .م ك نواا رئيس م  س الوسراء والوسراء اةاضاء بم  س الوسراءة ويعفيها بأمر م ك ُيعين ال -1
ُيعلبر نواا رئيس م  س الدوسراءة والدوسراء اةاضداء بم  دس الدوسراءة مأدئولين باللضدامن أمداا الم دك  -2

 .ان ل بيق ال ريعة ا أفميةة واةن مةة والأياأة العامة ل اولة

ا -3  .ااة لكوين ل م ك ال م  س الوسراء واو
 

 :الثامنة والخمسونالمادة 
ُيعددين الم ددك مددن فدد  مرلبددة الددوسراء ونددواا الددوسراءة ومددن فدد  المرلبددة المملدداسةة ويعفدديها مددن مناصددبها بددأمر 

 . م ك ة وذلك وفقًا لما يبين  الن اا
مصدالح اللد  وُيعلبر الوسراء وركأاء المصالح المألق ةة مأئولين أما رئيس م  دس الدوسراء ادن الدوسارات وال

 .يرأأونها
 

 :التاسعة والخمسونالمادة 
ُيبددين الن دداا أاكدداا الخامددة المانيددةة بمددا فدد  ذلددك المرلبدداتة والمكافددزتة واللعويضدداتة والمسايدداة والمعا ددات 

 .اللقاااية
 

 :الستونالمادة 
 .ة وفقًا ل ن ااالم ك هو القائا اةا   لكافة القوات العأكريةة وهو الذل ُيعين الضبا ة وُينه  خامالها
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 :الحادية والستونالمادة 
 .ع ن الم ك االة ال وارئة واللعبئة العامةة والاراة وُيبين الن اا أاكاا ذلكيُ 

 :الثانية والستونالمادة 
ل م ك إذا ن أ خ ر ُيهاا أفمة المم كةة أو وااة أراضيهاة أو أمن  دعبها ومصدالا ة أو يعدوق مكأأدات 

ذا رأى الم دك أن . أن يلخذ مدن ا  دراءات الأدريعة مدا ُيكفدل موا هدة هدذا الخ درالاولة ان أااء مهامهاة  واو
 .يكون لهذه ا  راءات صفة ااألمرار فيلخذ ب أنها ما ي سا ن اماً 

 :الثالثة والستونالمادة 
 .يألقبل الم كة ُم وك الاول وركأاءهاة وُيعين ممل ي  لاى الاولة ويقبل االماا ممل   الاول لاي 

 :الرابعة والستونادة الم
 .يمنح الم ك اةوأمةة وذلك ا   الو   المبين بالن اا

 :الخامسة والستونالمادة 
 .ل م ك لفويل بعل الصفايات لول  العها بأمر م ك 

 :السادسة والستونالمادة 
اولدةة وراايدة ُيصار الم ك ف  االة أفره إل  خدار  المم كدة أمدرًا م كيدًا ب نابدة ولد  العهدا فد  إاارة  دكون ال

 .مصالح ال عاة وذلك ا   الو   الُمبين باةمر الم ك 
 :السابعة والستونالمادة 

لخدددل  الأددد  ة اللن يميدددة بوضدددع اةن مدددة وال دددوائحة فيمدددا ُياقدددق المصددد اةة أو يرفدددع المفأددداة فددد   دددكون 
 ددام  م  ددس الددوسراء الاولددةة وفقددًا لقوااددا ال ددريعة ا أددفميةة وُلمددارس اخلصاصددالها وفقددًا لهددذا الن دداا ون

 .وم  س ال ورى
 :الثامنة والستونالمادة 

 .ُين أ م  س ل  ورىة وُيبين ن ام   ريقة لكوين ة وكيفية ممارأل  اخلصاصال ة واخليار أاضاءه
اااة لكوين   .ول م ك ال م  س ال ورى واو

 :التاسعة والستونالمادة 
اع م دلركة ولد  أن يدااو مدن يدراه لاضدور هدذا ل م ك أن يااو م  س ال ورىة وم  س الوسراءة إل  ا لم

 .اا لماع لمناق ة ما يراه من أمور
 

 :السبعونالمادة 
 .اةن مةة والمعاهااتة واالفاقيات الاوليةة وااملياساتة ويلا لعاي ها بمو ا مراأيا م كية رلصا

 
 :الحادية والسبعونالمادة 

 .المفعول من لارير ن رهاة ما لا ُين  ا   لارير وخرلُن ر اةن مة ف  ال رياة الرأميةة ولكون نافذة 
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 سابعالباب ال
 - الشةؤون المةالية -

 
 :الثانية والسبعونالمادة 

 .ُيبين الن اا أاكاا إيرااات الاولةة ولأ يمها إل  الخسانة العامة ل اولة - أ
 .ي رل قيا ا يرااات وصرفها بمو ا اةصول المقررة ن اماً  - ا

 
 :بعونالثالثة والسالمادة 

ا ي وس االلدساا بدافع مدال مدن الخساندة العامدة إا بُمقلضد  أاكداا الميسانيدةة فد ن لدا للأدع لد  بندوا الميسانيدة 
 .و ا أن يكون بمو ا مرأوا م ك 

 
 :الرابعة والسبعونالمادة 

 .ا ي وس بيع أموال الاولةة أو إي ارهاة أو اللصر  فيهاة إاا بموافقة
 

 :ونالخامسة والسبعالمادة 
 .لُبين اةن مة أاكاا النقاة والمصار ة والمقاييسة والمكاييلة والمواسين

 
 :السادسة والسبعونالمادة 

ُيادداا الن دداا الأددنة الماليددة ل اولددةة ولصددار الميسانيددة بمو ددا مرأددوا م كدد ة ول ددلمل ا دد  لقدداير ا يددرااات 
ةقلة ف ذا االدت أأدباا اضد رارية اون والمصروفات لل ك الأنةة وذلك قبل باء الأنة المالية ب هر ا   ا

صددداورها وا دددت الأدددنة الماليدددة ال ايددداةة و دددا الأدددير ا ددد  ميسانيدددة الأدددنة الأدددابقة الددد  صددداور الميسانيدددة 
 .ال اياة

 
 :السابعة والسبعونالمادة 

دددا ال هدددة المخلصدددة الاأددداا الخلدددام  ل اولدددة ادددن العددداا المدددال  المنقضددد ة ولرفعددد  إلددد  رئددديس م  دددس  ُلع 
  .الوسراء

 
 :الثامنة والسبعونالمادة 

ي رل ا   ميسانيات اة هسة ذوات ال خصية المعنوية العامدةة واأدابالها الخلاميدةة مدا ي درل ا د  ميسانيدة 
 .الاولة واأابها الخلام  من أاكاا



 15 

 ثامنالباب ال
 -أجهةزة الرقةابة  -

 
 :التاسعة والسبعونالمادة 

ولدددة ومصدددروفالهاة والرقابدددة ا ددد  كافدددة أمدددوال الاولدددة المنقولدددة لدددلا الرقابدددة الفاقدددة ا ددد   ميدددع إيدددرااات الا
واللابلددةة ويددلا اللأكددا مددن اأددن اأددلعمال هددذه اةمددوال والمااف ددة ا يهدداة ورفددع لقريددر أددنول اددن ذلددك إلدد  

 .رئيس م  س الوسراء
 . ويبين الن اا  هاس الرقابة المخل  بذلك وارلبا  ة واخلصاص 

 
 :الثمانونالمادة 

ويددددلا اللاقيددددق فدددد  . اة هددددسة الاكوميددددةة واللأكددددا مددددن اأددددن اةااء ا اارلة ول بيددددق اةن مددددةلددددلا مراقبددددة 
 .المخالفات المالية وا ااريةة وُيرفع لقرير أنول ان ذلك إل  رئيس م  س الوسراء

 .ويبين الن اا ال هاس المخل  بذلكة وارلبا  ة واخلصاص 
 

 الباب التاسع
- أحةكام عةامة  -

 :والثمانون الحاديةالمادة 
ا يخل ل بيق هذا الن اا بما ارلب ت ب  المم كة العربيدة الأدعواية مدن الداول والهيئدات والمن مدات الاوليدة 

 .من معاهاات والفاقيات
 

 :الثانية والثمانونالمادة 
مع ااا ا خفل بما ورا فد  المدااة الأدابعة مدن هدذا الن دااة ا ي دوس بدأل ادال مدن اةادوال لع يدل اكدا 

وا د  . أاكاا هذا الن ااة إاا أن يكون ذلدك مكقلدًا فد  سمدن الادراة أو فد  ألنداء إادفن االدة ال دوارئمن 
 .الو   المبين بالن اا

 
 :الثالثة والثمانونالمادة 

 .ا ي رل لعايل هذا الن اا إاا بنفس ال ريقة الل  لا بها إصااره
 

 انتهى
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 الوثةائق ذات الصةلة
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 12/  م: الرقدا                                                                       
 هة12/8/4141: اللارير

 -----------------
 

 بعون اهلل تعالى
 بن عبد العزيةز آل سةعود فةهدنحن         

 السعوديةة ملك المملكة العربيةة                                               
  

 .بناًء ا   ما لقلضي  المص اة العامة
ولددددارير  33وبعددددا اا ددددفع ا دددد  ن دددداا م  ددددس الددددوسراء الصدددداار بالمرأددددوا الم كدددد  رقددددا 

 .هد22/11/1311
 .هد22/3/1412ولارير ( 114)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 
 :رسمنا بما هو آت

 
المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الواردة في ( النظام)إن كلمة   – أولا 

 :هة ل تشمل األنظمة التالية11/49/4222وتاريخ  28الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
 .النظام األساسي للحكم -
 .نظام مجلس الشورى -

 .نظام مجلس الوزراء -

 (.المقاطعات)نظام المناطق  -
  يذ مرسومنا هذا ، ، ،على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنا  – ثانياا 
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 هة12/8/4141وتاريخ  441قرار رقم 
 
 ن مجلس الوزراء إ

 
صددداار الن ددداا  بندداًء ا ددد  اللو يددد  الم كددد  الكددريا ب ادددااة الن دددر فددد  لرليددا  هددداس الاولدددة واو

 .اةأاأ  ل اكا ون اا م  س ال ورى ون اا المنا ق بأوامر م كية باالبارها أن مة أأاأية
 .قلضي  المص اة العامةوبناًء ا   ما ل

 
 :يقةةرر
 

الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين مةن نظةام مجلةس الةوزراء " النظام"إن كلمة 
 :هة ل تشمل األنظمة التالية11/49/4222وتاريخ  28الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 .النظام األساسي للحكم -
 .نظام مجلس الشورى -

 .نظام مجلس الوزراء -

 (.المقاطعات)طق نظام المنا -
 .وقد ُأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا

 
 
 

 رئيس مجلس الوزراء                            
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 نظةام مجِلةس الُشةورى
 هة4141
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 04 / أ: الرقدا                                                                       
 هة12/8/4141: اللارير

 -----------------
 بعون اهلل تعالى

 بن عبد العزيةز آل سةعود فةهدنحن         
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               

  
قلدااء [ ُشةوَرى َبينةَنُهمن  َوَأمةُرُهم: ]وقولد  لعدال [ َوَشاِورُهم ِفي اأَلمرِ : ] امًف بقول  اهلل  لعدال  واو

وبنددداًء ا ددد  مدددا لقلضدددي  المصددد اة  .فددد  م ددداورة أصدددااب  –صددد   اهلل ا يددد  وأددد ا  –برأدددول اهلل 
 .العامة

 .هد1341الصاار باةمر الم ك  ف  ااا  ُ ورىس الم     ن ااوبعا اا فع ا   
 

 :أمرنا بما هو آت
  

 .مرفقة بهذاورى بالصيغة الس الشُ إصدار نظةام مجلِ  –    أولا 
هةة، ويةتم ترتيةب 4212ورى الصةادر فةي عةام س الُشةل هةذا النظةام محةل نظةام مجِلةيِحة –  ثانيةاا 

 .أوضاع هذا المجلس بأمر ملكي
ل األنظمة واألوامةر والقةرارات المعمةول بهةا عنةد ناةاذ هةذا النظةام حتةى كُ يستمر العمل بِ  –  ثالثةاا 

 .ُتعدل بما يتاق معه
 .هذا النظام في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشرهيتم العمل ب – رابعةاا 

 .ُينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية – خامساا 
 
 

 التوقيع                             
 فهد بن عبد العزيز                             
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 ورىةس الشةُ نظةام مجلِ 
 
 

 :المادة األولى
َلةَظ النَقلنةةِب َل نَاِضةوان ِمةةنن َحوِلةةَك َفِبَماَرحن ]: امدًف بقدول اهلل  لعددال  َِ َمةة  ِمةةَن اهلِل ِلنةَت َلُهةةم َوَلةةو ُكنةَت َفَظةةاا 

ةةَت َفَتَوكَّةةل َعَلةةى اهلِل ِإنَّ اهلَل ُيِحةةِب الن  ةةَتغنِار َلُهةةمن َوَشةةاِورنُهمن ِفةةي اأَلمةةِر َفةةََِذا َعَزمن ُ  َعةةنُهمن َواسن [ ُمتَةةَوِكِلينَ َفةةاعن
ةةا َرَزقنةةَنُهمن ُينِاقُةةونَ َوالَّةةِذي] :وقولدد  أددباان  ةةَنُهمن َوِممَّ ةةُرُهمن ُشةةَورى َبين ةةَلوَة َوَأمن ةةَتَجاُبوا ِلةةَرْبِهمن َوَأَقةةاُموان الصَّ  [َن اسن

قلااء برأول اهلل   .ف  م اورة أصااب ة وان اةمة ا   الل اور –ص   اهلل ا ي  وأ ا  –واو
الن دداا والن ددداا اةأاأدد  ل اكدداة م لسمدددًا  ُين ددأ م  ددس الُ ددورى وُيمدددار س المهدداا المنو ددة بددد  وفقددًا لهددذا

 .  بكلاا اهلل وأنة رأول ة مااف ًا ا   رواب  اةخوة واللعاون ا   البر واللقوى
 

 :ثانيةالمادة ال
يقوا م   س الُ ورى ا   ااالصاا بابل اهللة وااللساا بمصاار الل ريع ا أدفم ة ويادر ُ  أاضداء 

فا  ا   وااة ال مااة وكيان الاولةة ومصالح اُةمةالم   س ا   خامة الصالح العااة   .والا 
 

 :المادة الثالثة
يلكون م   س الُ ورى من رئيس وأدلين اضدوًاة يخلدارها الم دكة مدن أهدل الع دا والخبدرة وااخلصدا ة 

 .1وُلااا اقوق اةاضاءة ووا بالهاة وكافة  كونها بأمر م ك 
 

 :المادة الرابعة
 :ُ ورى ما ي  ُي لر  ف  اضو م   س ال

 .أن يكون أعواّل ال نأية باةصل والمن أ -1
 .أن يكون من الم هوا لها بالصفح والكفاية -2

 .أا يقل امره ان لفلين أنة -3
 

 :المادة الخامسة
لعضو م  دس ال دورى أن ُيقداا   دا إافائد  مدن اضدوية الم  دس إلد  رئديس الم  دسة وا د  الدرئيس 

 .أن يعر ل ذلك ا   الم ك
 

                                                 
 . هة، أُنظر ما صدر بشأن النظام4/2/4111وتاريخ ( 28/أ)ُعِدلت هذه المادة أكثر من مرة كان أخرها بموجب األمر الملكي رقم  - 4
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 :ادسةالمادة الس
لددد  وفدددق قواادددا واو دددراءات  إ ذا أخدددل اضدددو م   دددس الُ دددورى بوا بدددات ام ددد ة يدددلا اللاقيدددق معددد  وُمااكم 

 .لصار بأمر م ك 
 

 :المادة السابعة
إ ذا خف مال أاا أاضاء م   س الُ ورى ةل أدباة يخلدار الم دك مدن يادل ما د  ويصدُار بدذلك أمدر 

  .م ك 
 :المادة الثامنة

 . ُ ورى أن يألغل هذه العضوية لمص ال ي وس لعضو م   س الا 
 :المادة التاسعة

ال مدددع بدددين اضدددوية م   دددس الُ دددورى وأل و يفدددة اكوميدددةة أو إاارة أل  دددركةة إاا إ ذا رأى  ي دددوسا 
  .الم ك أن هناك اا ة إل  ذلك

 :المادة العاشرة
م ر م ك يدددةة وُلاددداا مدددرال بها ُيعدددين رئددديس م   دددس الُ دددورىة ونائ بددد  واةمدددين العددداا ل م   دددسة وُيعفدددون بدددأوا

 . واقوقها ووا بالها وكافة  كونها بأمر م ك 
 :المادة الحادية عشرة

ُيكال رئيس م   س الُ ورىة وأاضداء الم   دسة واةمدين العدااة قبدل أن ُيبا دروا أامدال ها فد  الم   دسة 
 :أماا الم كة القأا اللال 

ا باهلل  الع يا أن أكون مخ صاً ) الاولدةة وأن أبدوح بأدر مدن أأدرار ا  لا لم يك ة وبدفالة وأنلاين ة  ُأقأ 
ها  (.ال أامال  بالصاق واةمانة وا خف  والعالك وأن مل هاة وأن أُ  ُأااف  ا   مصالا 

 :المادة الثانية عشرة
وي دوس ا لمداع الم   دس فدد   هدة ُأخدرى ااخدل المم كددةة إذا . مقدر م   دس الُ دورىة هدو ماينددة الريدال

 .ذلك رأى الم ك
 :المادة الثالثة عشرة

. ُماة م   س الُ ورىة أربع أدنوات ه ريدةة لبداأ مدن اللدارير الُماداا فد  اةمدر الم كد  الصداار بلكويند 
وفد  االدة انلهداء المداة قبدل لكدوين . ويلا لكوين الم   س ال ايا قبل انلهاء ماة أ ف  ب دهرين ا د  اةقدل

أااء ام دد  الدد  يددلا لكددوين الم   ددس ال ايدداة وُيراادد  انددا الم   ددس ال ايددا يأددلمر الم   ددس الأددابق فدد  
 .لكوين الم   س ال ايا اخليار أاضاء ُ اا ا يقل اااها ان نص  ااا أاضاء الم   س

 :المادة الرابعة عشرة
 قدد  الم ددك أو مددن ُين يبدد ة فدد  م   ددس الُ ددورىة كددل أددنة خ ابددًا م كيددًاة يلضددمن أياأددة الاولددة الااخ يددة يُ 

 .والخار ية
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 :المادة الخامسة عشرة
ُيبا ل م   س الُ ورى الرأل ف  الأياأات العامة ل اولة اللد  ُلاداُل إليد  مدن رئديس م   دس الدوسراءة ولد  

 :ا   و   الخصو  ما ي  
بااء الرأل ناوها -1  .ُمناق ة الُخ ة العامة ل لنمية ااقلصااية واا لماايةة واو
 .لفاقيات الاوليةة وااملياساتة واقلراح ما يراه ب أنهااراأة اةن مة وال وائحة والمعاهااتة واا -2

 .لفأير اةن مة -3

ُمها الوساراتة واة هسة الاكومية اُةخرىة واقلراح ما يراه ايالها -4  .ُمناق ة اللقارير الأنوية الل  لُقا 
 :المادة السادسة عشرة

اضددائ  ا دد  اةقددلة بمددن فدديها ا يكددون ا لمدداع م   ددس الُ ددورى ن اميددًا إا إذا اضددر اا لمدداع لُ لددا أ
 .الرئيس أو من ينوا ان ة وا لكون القرارات ن امية إا إذا وافقت ا ي  أ  بية الم   س

 :المادة السابعة عشرة
ُلرفددع قددرارات م   ددس الُ ددورى إلدد  رئدديس م   ددس الددوسراءة وُياي هددا إلدد  م   ددس الددوسراء ل ن ددر فيهدداة فدد ن 

نا لبايندت و هدات الن در ف  م دك إقدرار الفقت و هات ن در الم   أدين صدارت ب عدا موافقدة الم دك ا يهداة واو
 .ما يراه
 :المادة الثامنة عشرة

لصدددار اةن مدددةة والمعاهدددااتة واالفاقيدددات الاوليدددةة واامليددداساتة وُلعدددالة بمو دددا مراأددديا م كيدددة بعدددا 
 .اراألها من م   س الُ ورى

 :المادة التاسعة عشرة
ولدد  أن . أاضددائ  ال  ددان الُملخصصددة الفسمددة لممارأددل  اخلصاصددال يُكددون م   ددس الُ ددورى مددن بددين 

 .يكل  ل انًا خاصة من أاضائ  لبان أل مأألة ُمار ة ب اول أامال 
 :المادة العشرون

 .ل  ان م   س الُ ورى أن لألعين بمن لراه من  ير أاضاء الم   سة بعا موافقة رئيس الم   س
 :المادة الحادية والعشرون
  ددددس الُ ددددورى هيئددددة اامددددةة لكددددون مددددن رئدددديس الم   ددددسة ونائبدددد ة وركأدددداء ل ددددان الم   ددددس يكددددون لم 
 .الُملخصصة
 :المادة الثانية والعشرون

ا   رئيس م   س الُ ورى أن يرفع لدرئيس م   دس الدوسراء ب  دا اضدور أل مأدئول اكدوم    أدات 
  الادق فد  النقدا  اون أن يكدون م   س الُ ورىة إذا كان الم   س ُيناق  أمورًا للع دق باخلصاصدال ة ولد

 .ل  اق اللصويت
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 :المادة الثالثة والعشرون
لكل ا رة أاضاء ف  م   س الُ دورىة ادق اقلدراح م دروع ن داا  ايداة أو لعدايل ن داا نافدذة وارُضد  

 . ا   رئيس م   س الُ ورىة وا   رئيس الم   س رفع ااقلراح إل  الم ك
 

 :المادة الرابعة والعشرون
رئددديس م   دددس الُ دددورى أن يرفدددع لدددرئيس م   دددس الدددوسراء   دددا لسويدددا الم   دددس بمدددا لددداى اة هدددسة ا ددد   

 .الاكومية من ولائق وبيانات يرى الم   س أنها ضرورية للأه يل أير أامال 
 

 :الخامسة والعشرونالمادة 
فقددًا لمددا لُبيندد  يرفددع رئدديس م   ددس الُ ددورى لقريددرًا أددنويًا إلدد  الم ددك امددا قدداا بدد  الم   ددس مددن أامددالة و 

 .الفئاة الااخ ية ل م   س

 
 :المادة السادسة والعشرون

 .لأرل أن مة الخامة المانية ا   مو ف  أ هسة الم   س ما لا لقل  الفئاة الااخ ية بغير ذلك
 

 :السابعة والعشرونالمادة 
نهددا وفددق قوا اددا لصددار بددأمر يكددون لم   ددس الُ ددورى ميسانيددة خاصددة ُلعلمددا مددن الم ددكة ويددلا الصددر  م 

 .م ك 
 

 :ثامنة والعشرونالمادة ال
يددلا لن دديا ال ددكون الماليددة بم   ددس الُ ددورىة والرقابددة الماليددةة والاأدداا الخلددام ة وفددق قوااددا خاصددة 

 .لصار بأمر م ك 
 :تاسعة والعشرونالمادة ال

ةمددين العددداا لُددن ا الفئاددة الااخ يددة لم   ددس الُ ددورىة اخلصاصدددات رئدديس م   ددس الُ ددورىة ونائ بدد ة وا
ل م   ددسة وأ هددسة الم   ددسة وكيفيددة إاارة   أددال ة وأددير أامالدد  وأامددال ل اندد ة وأأدد وا اللصددويتة كمددا 
لُددن ا قوااددا المناق ددةة وأصددول الددراة و يددر ذلددك مددن اةمددور اللدد  مددن  ددأنها لددوفير الضددب  واانضددبا  

 دعب هاة ولصدار هدذه الفئادة ااخل الم   دسة بايدن ُيمدار س اخلصاصدال  لمدا فيد  خيدر المم كدة وصدفح 
 .بأمر م ك 

 
 :ثالثونالمادة ال

 .ا ي رل لعايل هذا الن اا إاا بال ريقة الل  لا بها إصاار ه
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 ما صةدر بشةأن النظةام
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 12/  م: الرقدا                                                                       
 هة12/8/4141: ريراللا

 -----------------
 

 بعون اهلل تعالى
 بن عبد العزيةز آل سةعود فةهدنحن         

 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               
  

 .بناًء ا   ما لقلضي  المص اة العامة
ولددددارير  33أددددوا الم كدددد  رقددددا وبعددددا اا ددددفع ا دددد  ن دددداا م  ددددس الددددوسراء الصدددداار بالمر 

 .هد22/11/1311
 .هد22/3/1412ولارير ( 114)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 
 :رسمنا بما هو آت

 
الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ( النظام)إن كلمة   – أولا 

 :هة ل تشمل األنظمة التالية11/49/4222وتاريخ  28الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
 .النظام األساسي للحكم -
 .نظام مجلس الشورى -

 .نظام مجلس الوزراء -

 (.المقاطعات)نظام المناطق  -
  على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنايذ مرسومنا هذا ، ، ،  – ثانياا 
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 هة12/8/4141وتاريخ  441قرار رقم 

 
 ن مجلس الوزراء إ

 
صددداار الن ددداا  بندداًء ا ددد  اللو يددد  الم كددد  الكددريا ب ادددااة الن دددر فددد  لرليددا  هددداس الاولدددة واو

 .اةأاأ  ل اكا ون اا م  س ال ورى ون اا المنا ق بأوامر م كية باالبارها أن مة أأاأية
 .وبناًء ا   ما لقلضي  المص اة العامة

 
 :يقةةرر
 

ظةام مجلةس الةوزراء الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين مةن ن" النظام"إن كلمة 
 :هة ل تشمل األنظمة التالية11/49/4222وتاريخ  28الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 .النظام األساسي للحكم -
 .نظام مجلس الشورى -

 .نظام مجلس الوزراء -

 (.المقاطعات)نظام المناطق  -
 .وقد ُأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا

 
 
 

 رئيس مجلس الوزراء                            
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 441/  أ: الرقدا                                                                        
 هة18/2/4141: اللارير

 -----------------
 بعون اهلل تعالى

 نحن فةهد بن عبد العزيةز آل سةعود        
 كة العربيةة السعوديةةةلك المملم                                               

  

ولددددددارير  01/بعددددددا اا ددددددفع ا دددددد  الن دددددداا اةأاأدددددد  ل اكددددددا الصدددددداار بدددددداةمر الم كدددددد  رقددددددا أ
 .هد21/3/1412
ولددددددارير  01/وبعددددددا اا ددددددفع ا دددددد  ن دددددداا م  ددددددس ال ددددددورى الصدددددداار بدددددداةمر الم كدددددد  رقددددددا أ 

 .هد21/3/1412
ولددددددارير  13/لم كدددددد  رقددددددا أوبعددددددا اا ددددددفع ا دددددد  ن دددددداا م  ددددددس الددددددوسراء الصدددددداار بدددددداةمر ا 
 .هد3/3/1414
هاة إضدددافة إلددد  و دددوا وبدددالن ر إلددد  و دددوا معدددامفت لددداى م  دددس الدددوسراء لدددا اأدددلكمال اراأدددل   

ل اللأخيرة وةهمية لأيير العمل إل  أن ُيبا ر م  س ال ورى معامفت للع ق بالفاقيات وأن مة ا لالم  
 .أامال ة وبناًء ا   ما لقلضي  المص اة العامة

 

 مرنا بما هو آتأ
  

استثناء من المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشةرة مةن نظةام مجلةس الشةورى الصةادر بةاألمر  – أولا 
هة، ومما تضمنته المادتةان التاسةعة عشةرة والعشةرون 12/8/4141وتاريخ  04/الملكي رقم أ

مراعةاة  هةة مةن2/2/4141وتةاريخ  42/من نظام مجلس الوزراء الصادر باألمر الملكةي رقةم أ
 .لما ورد في نظام مجلس الشورى

حالةةة إليةةه حتةةى ُيباشةةر مجلةةس الشةةورى يخةةتم مجلةةس الةةوزراء بةةالنظر فةةي المعةةامالت المُ 
 .أعماله

 ُيبلغ أمرنا هذا للجهات الُمختصة لعتماده وتنايذه ، ، ، – اا ثاني
 

 التوقيع                             
 ن عبد العزيزفهد ب                             
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 28/  أ: الرقدا                                                                    
 هة4/2/4111: اللارير                                                                             

 -----------------
 بعون اهلل تعالى

 ةز آل سةعودنحن فةهد بن عبد العزي        
 كة العربيةة السعوديةةةملك الممل                                               

  
ن دداا اةأاأدد  ل اكددا الصدداار بدداةمر الم كدد  ال المددااة اللامنددة والخمأددين مددن بعدا اا ددفع ا دد 

 .هد21/3/1412ولارير  01/رقا أ
 01/ورى الصدداار بدداةمر الم كدد  رقددا أن دداا م  ددس ال دد المددااة العا ددرة مددن وبعددا اا ددفع ا دد  

 .هد21/3/1412ولارير 
 .هد1/3/1413ولارير  22/اةمر الم ك  رقا أع ا   وبعا اا ف 
 .وبناًء ا   ما لقلضي  المص اة العامة 
 

 :أمرنا بما هو آت
  

وتةاريخ  04/ُيعدل صدر المادة الثالثة  من نظام مجلس الشةورى الصةادر بةاألمر الملكةي رقةم أ
 :هة، ليكون بالنم اآلتي4/2/4148وتاريخ  21/هة، والُمعدلة باألمر الملكي رقم أ12/8/4141

 (إلى أخر المادة... يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وعشرين عضواا )
 

 
 

 زةد بن عبد العزيةفه                                                          
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 ةس الةوزراءنظةام مجلِ 
 هة4141
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 42/  أ: الرقدا                                                                       
 هة2/2/4141: اللارير                                                                                

 -----------------
 بعون اهلل تعالى

 بن عبد العزيةز آل سةعود فةهدنحن         
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               

  
ولدددددارير  01/ن ددددداا اةأاأددددد  ل اكدددددا الصددددداار بددددداةمر الم كددددد  رقدددددا أال وبعدددددا اا دددددفع ا ددددد 

 .هد21/3/1412
ولددددددارير  33ا الم كدددددد  رقددددددا وبعددددددا اا ددددددفع ا دددددد  ن دددددداا م  ددددددس الددددددوسراء الصدددددداار بالمرأددددددو 

 .هد ولعايفل 22/11/1311
ولددددددارير  01/ن دددددداا م  ددددددس ال ددددددورى الصدددددداار بدددددداةمر الم كدددددد  رقددددددا أ وبعددددددا اا ددددددفع ا دددددد  

 .هد21/3/1412
 .هد22/3/1412ولارير  23/االم ك  رقا  مرأواالع ا   وبعا اا ف 
 

 :أمرنا بما هو آت
  

 .يغة المرفقة بهذابالص ةوزراءس الإصدار نظةام مجلِ  –    أولا 
وتةاريخ  28بالمرسةوم الملكةي رقةم الصةادر  وزراءس الةل هذا النظام محل نظام مجِلةيحِ  –  ثانيةاا 

 .هة وتعديالته11/49/4222
ل األنظمة واألوامةر والقةرارات المعمةول بهةا عنةد ناةاذ هةذا النظةام حتةى كُ يستمر العمل بِ  –  ثالثةاا 

 .ُتعدل بما يتاق معه
وُيعمل به بعد تسعين يوماا من بداية ُمةدة مجلةس  هذا النظام في الجريدة الرسمية ُينشر – رابعةاا 

 الشورى الُمحددة في األمر الملكي الصادر بتكوينه ألول مرة ، ، ، 
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 ةوزراءةس النظةام مجلِ 
 

 أحكـام عـامة
 

 :المادة األولى
 .م   س الوسراء هيئة ن امية يرأُأها الم ك

 
 :ثانيةالمادة ال

هة ُأخرى من المم كةمقر   .م   س الوسراء ماينة الريال وي وس اقا   أال  ف    
 

 :المادة الثالثة
 :ُي لر  ف  اضو م   س الوسراء ما ي  

 .أن يكون أعوال ال نأية باةصل والمن أ -1
 .أن يكون من الم هوا لها بالصفح والكفاية -2

 .أن ا يكون ماكومًا ا ي  ب ريمة ُمخ  ة بالاين وال ر  -3
 

 :المادة الرابعة
 :ا ُيبا ر أاضاء م   س الوسراء أامالها إا بعا أااء اليمين ا،لية

ددا بدداهلل  الع دديا أن أكددون مخ صدداً )  الاولددةة أبددوح بأددر مددن أأددرار ا  لدداين ة لددا لم يكدد ة وبددفالة وأن ُأقأ 
ها  (.ال أامال  بالصاق واةمانة وا خف  ك وأن مل هاة وأن أُ  وأن ُأااف  ا   مصالا 

 :المادة الخامسة
ال مدددع بدددين اضدددوية م   دددس الدددوسراء وأيدددة و يفدددة اكوميدددة ُأخدددرىة إاا إ ذا رأى رئددديس م   دددس  ي دددوسا 

  .الوسراء أن الضرورة لااو إل  ذلك
 

 :المادة السادسة
ا ي دددوس لعضدددو م   دددس الدددوسراء ألنددداء لوليدددة العضدددوية أن ي دددلرل أو يأدددلأ ر مبا دددرة أو بالواأددد ة أو 

لعاا أيًا كان من أمفك الاولةة كما ا ي وس ل  بيع أو إي ار أل  د ء مدن أمفكد  إلد  الاكومدة بالمساا ا
 .وليس ل  مساولة أل امل ل ارل أو مال  أو قبول العضوية لم   س إاارة أل  ركة
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 :المادة السابعة
صدددبح قرارالددد  ُلعقدددا ا لماادددات م   دددس الدددوسراء برئاأدددة الم دددك رئددديس الم   دددس أو أادددا ندددواا الدددرئيس ولُ 

 .نهائية بعا موافقة الم ك ا يها
 :المادة الثامنة

افددداكها مدددن مناصدددبها وقبدددول اأدددلقاالها بدددأمر م كددد ة وُلاددداا  يدددلا لعيدددين أاضددداء م   دددس الدددوسراء واو
 .مأئوليالها وفقًا ل ماالين الأابعة والخامأة واللامنة والخمأين من الن اا اةأاأ  ل اكا

 .   س اقوقهاوُيبين الن اا الااخ   ل م
 :المادة التاسعة

ُمدداة م   ددس الددوسراء ا لسيددا اددن أربددع أددنوات يددلا خفلهددا إاددااة ل ددكي   بددأمر م كدد ة وفدد  االددة انلهدداء 
 .الماة قبل إاااة ل كي ة يألمر ف  أااء ام   ال  إاااة الل كيل

 :المادة العاشرة
ددع النهدددائ  ل ددكون وس  ارلدد  وُيمدددارس أامالدد  وفدددق أاكدداا هدددذا ُيعلبددر الددوسير هدددو الددرئيس الُمبا دددر والمر  

 .الن اا واةن مة وال وائح اُةخرى
 :المادة الحادية عشرة

النيابددة اددن الددوسير فدد  م   ددس الددوسراء ا لكددون إا لددوسير وخددر وبُمو ددا أمددر يصددار مددن رئدديس  - أ
 .م  س الوسراء

 . يلول  نائا الوسير ممارأة صفايات الوسير ف  االة  ياب  - ا
 

 ستشـكيل المجـل  
 :المادة الثانية عشرة

 :يلأل  م   س الوسراء من
 .رئيس م   س الوسراء -1
 .نواا رئيس م   س الوسراء -2

 .الوسراء العام ين -3

 .وسراء الاولة الذين ُيعينون أاضاء ف  م   س الوسراء بأمر م ك  -4

 .مأل ارل الم ك الذين ُيعينون أاضاء ف  م   س الوسراء بأمر م ك  -5
 :المادة الثالثة عشرة
ور ا لمااددات م   ددس الددوسراء اددق خددا  بأاضددائ  فقدد  وبدداةمين العدداا لم   ددس الددوسراءة وي ددوس اضدد

بندداًء ا دد    ددا الددرئيس أو أاددا اةاضدداء بعددا موافقددة رئدديس م   ددس الددوسراء الأددماح ةاددا المأددئولين أو 
يضدااات ا د  أن يكدون ادق اللصدوي ت الخبراء باضور   أات الم  س للقايا مدا لايد  مدن مع ومدات واو

 .خاصًا باةاضاء فق 



 34 

 
 :المادة الرابعة عشرة

ا ُيعلبددر ا لمدداع م   ددس الددوسراء صدداياًا إا باضددور ل لدد  أاضددائ  وا لكددون قرارالدد  ن اميددة إا بعددا 
صدداورها بأ  بيددة الااضددرين وفدد  االددة اللأدداول ُيعلبددر صددوت الددرئيس ُمر اددًاة وفدد  الادداات ااأددللنائية 

اضدددور نصددد  أاضدددائ  وا لكدددون قرارالددد  ن اميدددة فددد  هدددذه الاالدددة إا يكدددون انعقددداا الم   دددس صددداياًا ب
 .بموافقة أاضائ  الااضرينة ولرئيس م   س الوسراء لقاير الااات ااأللنائية

 
 :المادة الخامسة عشرة

ا يلخذ م   س الوسراء قدرارًا فد  موضدوع خدا  بأامدال وسارة مدن الدوسارات إا باضدور وسيرهدا أو مدن 
 .ا لاع الضرورة لذلكينوا ان  ما ل

 
 :المادة السادسة عشرة

 .مااوات الم   س أرية أما قرارال  فاةصل فيها الع نية ااا ما ُأالب ر منها أريًا بقرار من الم   س
 

 :المادة السابعة عشرة
ُيااكا أاضاء م   س الوسراء ان الُمخالفات الل  يرلكبونها ف  أامدالها الرأدمية بمو دا ن داا خدا  

 .بيان الُمخالفات ولاايا إ راءات االهاا والمااكمة وكيفية لألي  هيئة الماكمة يلضمن
 :المادة الثامنة عشرة

ي ددوس لم   ددس الددوسراء أن يكلدد  ل انددًا مددن بددين أاضددائ  أو مددن  يددرها لباددن مأددألة مار ددة ب دداول 
 .وأير أامالها أامال  للقايا لقرير خا  انها ويلول  الن اا الااخ   ل م   س بيان ااا ال  ان

 
 اختـصاصات مجـل س الوزراء

 
 :المادة التاسعة عشرة

مددع ُمراادداة مددا ورا فدد  الن دداا اةأاأدد  ل اكددا ون دداا م   ددس الُ ددورى يرأددا م   ددس الددوسراء الأياأددة 
الااخ يدة والخار يددة والماليدة وااقلصددااية واللع يميدة والافاايددة و ميدع ال ددكون العامدة ل اولددة وُي در  ا دد  

 .هالنفيذ
 .وينُ ر ف  قرارات م   س الُ ورى

ولددد  الأددد  ة اللنفيذيدددة وهدددو المر دددع ل  دددكون الماليدددة وا ااريدددة فددد  أدددائر الدددوسارات واة هدددسة الاكوميدددة 
 .اُةخرى
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 الشؤون التنـظيمية
 :المادة العشرون

يددددة مددددع ُمراادددداة مددددا ورا فدددد  ن دددداا م   ددددس الُ ددددورىة لصددددار اةن مددددةة والُمعاهددددااتة واالفاقيددددات الاول
 .وااملياساتة وُلعال بمو ا مراأيا م كية بعا اراألها من م   س الوسراء

 :المادة الحادية والعشرون
يدددارس م   دددس الدددوسراء م دددرواات اةن مدددة وال دددوائح المعروضدددة ا يددد  وُيصدددوت ا يهدددا مدددااة مدددااه لدددا 

 .يصوت ا يها بال م ة وذلك اأا ا  راءات المرأومة ف  الن اا الااخ   ل م   س
 

 :المادة الثانية والعشرون
كمددا ياددق لكددل اضددو مددن . لكددل وسيددر الاددق بددأن يقلددرح م ددروع ن دداا أو ائاددة يلع ددق بأامددال وسارلدد 

أاضددداء م   دددس الدددوسراء أن يقلدددرح مدددا يدددرى مصددد اة مدددن بالددد  فددد  الم   دددس بعدددا موافقدددة رئددديس م   دددس 
 .الوسراء

 :المادة الثالثة والعشرون
اة الرأددميةة ولكددون نافددذة المفعددول مددن لددارير ن ددر ها مددا لددا ُيددن  ي ددا ن ددر  ميددع المراأدديا فدد  ال ريدد

 . ا   لارير وخر
 

 الشؤون التنفـيذية
 :المادة الرابعة والعشرون

ل م   دددس باالبددداره الأددد  ة اللنفيذيدددة المبا دددرة الهيمندددة اللامدددة ا ددد   دددكون اللنفيدددذ وا اارةة ويددداخل فددد   
 :اخلصاصال  اللنفيذية اةمور ا،لية

 .لنفيذ اةن مة وال وائح والقراراتمراقبة  -1
 .إااان ولرليا المصالح العامة -2

 .ملابعة لنفيذ الخ ة العامة ل لنمية -3

إن اء ل ان للارى ان أير أامال الوسارات واة هسة الاكوميدة اُةخدرى أو ادن قضدية معيندة ولرفدع  -4
الم   دددس فددد  نلي دددة هدددذه ال  دددان نلدددائج لاريالهدددا إلددد  الم   دددس فددد  الوقدددت الدددذل ُيادددااه لهدددا وينُ دددر 

لاريالهدددا ولددد  إن ددداء ل دددان ل لاقيدددق ا ددد  ضدددوء ذلدددك والبدددت فيددد  النلي دددة مدددع ُمرااددداة مدددا لقضددد  بددد  
 . اةن مة وال وائح

 الشؤون المالية
 :الخامسة والعشرونالمادة 

 .ا ي وس ل اكومة أن لعقا قرضًا إا بعا موافقة م   س الوسراء وصاور مرأوا م ك  بذلك
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 :والعشرون المادة السادسة
 .يارس م   س الوسراء ميسانية الاولة وُيصوت ا يها فصًف فصف ولصار بمو ا مرأوا م ك 

 :السابعة والعشرونالمادة 
 .ُكل سيااة ُيراا إااال ها ا   الميسانية ا لكون إاا بمو ا مرأوا م ك 

 :ثامنة والعشرونالمادة ال
الخلددام  ل اولددة اددن العدداا المددال  الُمنقضدد  إلدد  رئدديس يرفددع وسيددر الماليددة وااقلصدداا الددو ن  الاأدداا 

 .م   س الوسراء  االل  إل  م   س الوسراء لغرل االمااه
 

 س الوزراءل ـ رئاسة مج
 :تاسعة والعشرونالمادة ال

الم ك رئيس م   س الوسراء هو الذل ُيو   الأياأة العامة ل اولة وُيكف ل اللو ي  واللنأديق واللعداون بدين 
ولد  ا  درا  . اة هسة الاكومية ويضمن اانأ اا وااألمرار والواداة فد  أامدل م   دس الدوسراءُمخل   

 .ا   م   س الوسراء والوسارات واة هسة الاكوميةة وهو الذل ُيراقا لنفيذ اةن مة وال وائح والقرارات
اء خدفل لأدعين يومدًا وا    ميع الوسارات واة هسة الاكومية اُةخرى أن لرفع إل  رئيس م   دس الدوسر 

مدن باايدة ُكددل أدنة ماليدة لقريددرًا امدا اققلد  مددن إن داسات مقارندة بمددا ورا فد  الخ دة العامددة ل لنميدة خددفل 
يةة وما وا هها من صعوبات وما لراه من ُمقلراات لاأن أير العمل فيها  .   الأنة المالية الُمنقض 

 س الوزراءل ـ التشكيالت اإلدارية لمج
 :ونثالثالمادة ال

 :ياخل ف  ل كيفت م   س الوسراء ا اارية اة هسة ا،لية
 .س الوزراءديوان رئاسة مجلِ  – أولا 
 .س الوزراءاألمانة العامة لمجلِ  – ثانياا 
 .هيئة الخبراء – ثالثاا 

 .وُيبين الن اا الااخ   لم   س الوسراء ل كيفت هذه اة هسة واخلصاصالها وكيفية قيام ها بأامال ها
 

 :ثالثونادة الحادية والالم
 .يصار الن اا الااخ   لم   س الوسراء بأمر م ك 

 
 :ونثالثالمادة الثانية وال

 .ا ي رل لعايل هذا الن اا إاا بال ريقة الل  لا بها إصاار ه
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 ما صةدر بشةأن النظةام
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 12/  م: الرقدا                                                                       
 هة12/8/4141: اللارير

 -----------------
 

 بعون اهلل تعالى
 بن عبد العزيةز آل سةعود فةهدنحن         

 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               
  

 .بناًء ا   ما لقلضي  المص اة العامة
ولددددارير  33اا ددددفع ا دددد  ن دددداا م  ددددس الددددوسراء الصدددداار بالمرأددددوا الم كدددد  رقددددا وبعددددا 

 .هد22/11/1311
 .هد22/3/1412ولارير ( 114)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 
 :رسمنا بما هو آت

 
الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ( النظام)إن كلمة   – أولا 

 :هة ل تشمل األنظمة التالية11/49/4222وتاريخ  28صادر بالمرسوم الملكي رقم ال
 .النظام األساسي للحكم -
 .نظام مجلس الشورى -

 .نظام مجلس الوزراء -

 (.المقاطعات)نظام المناطق  -
  على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنايذ مرسومنا هذا ، ، ،  – ثانياا 
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 هة12/8/4141وتاريخ  441قرار رقم 

 
 ن مجلس الوزراء إ

 
صددداار الن ددداا  بندداًء ا ددد  اللو يددد  الم كددد  الكددريا ب ادددااة الن دددر فددد  لرليددا  هددداس الاولدددة واو

 .اةأاأ  ل اكا ون اا م  س ال ورى ون اا المنا ق بأوامر م كية باالبارها أن مة أأاأية
 .وبناًء ا   ما لقلضي  المص اة العامة

 
 :يقةةرر
 

ردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين مةن نظةام مجلةس الةوزراء الوا" النظام"إن كلمة 
 :هة ل تشمل األنظمة التالية11/49/4222وتاريخ  28الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 .النظام األساسي للحكم -
 .نظام مجلس الشورى -

 .نظام مجلس الوزراء -

 (.المقاطعات)نظام المناطق  -
 .مرفقة بهذاوقد ُأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته 

 
 
 

 رئيس مجلس الوزراء                            
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 441/  أ: الرقدا                                                                        
 هة18/2/4141: اللارير

 -----------------
 بعون اهلل تعالى

 نحن فةهد بن عبد العزيةز آل سةعود        
 كة العربيةة السعوديةةةملك الممل                                               

  

ولددددددارير  01/بعددددددا اا ددددددفع ا دددددد  الن دددددداا اةأاأدددددد  ل اكددددددا الصدددددداار بدددددداةمر الم كدددددد  رقددددددا أ
 .هد21/3/1412
ولددددددارير  01/وبعددددددا اا ددددددفع ا دددددد  ن دددددداا م  ددددددس ال ددددددورى الصدددددداار بدددددداةمر الم كدددددد  رقددددددا أ 

 .هد21/3/1412
ولددددددارير  13/ ددددددفع ا دددددد  ن دددددداا م  ددددددس الددددددوسراء الصدددددداار بدددددداةمر الم كدددددد  رقددددددا أوبعددددددا اا 
 .هد3/3/1414
هاة إضدددافة إلددد  و دددوا وبدددالن ر إلددد  و دددوا معدددامفت لددداى م  دددس الدددوسراء لدددا اأدددلكمال اراأدددل   

ل اللأخيرة وةهمية لأيير العمل إل  أن ُيبا ر م  س ال ورى معامفت للع ق بالفاقيات وأن مة ا لالم  
 . ة وبناًء ا   ما لقلضي  المص اة العامةأامال

 

 أمرنا بما هو آت
  

استثناء من المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشةرة مةن نظةام مجلةس الشةورى الصةادر بةاألمر  – أولا 
هة، ومما تضمنته المادتةان التاسةعة عشةرة والعشةرون 12/8/4141وتاريخ  04/الملكي رقم أ

هةة مةن مراعةاة 2/2/4141وتةاريخ  42/األمر الملكةي رقةم أمن نظام مجلس الوزراء الصادر ب
 .لما ورد في نظام مجلس الشورى

حالةةة إليةةه حتةةى ُيباشةةر مجلةةس الشةةورى يخةةتم مجلةةس الةةوزراء بةةالنظر فةةي المعةةامالت المُ 
 .أعماله

 ُيبلغ أمرنا هذا للجهات الُمختصة لعتماده وتنايذه ، ، ، – اا ثاني
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 نظةام المنةاطةق
 هة4141
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 01/  أ: الرقدا                                                                       
 هة12/8/4141: اللارير

 -----------------
 
 

 بعون اهلل تعالى
 بن عبد العزيةز آل سةعود فةهدنحن         

 المملكة العربيةة السعوديةةملك                                                
  

بندداًء ا دد  مددا لقلضددي  المصدد اة العامددةة ور بددة فدد  لاقيددق أهدداا  الاولددة فدد  رفددع مأددلوى 
 .اةااء ف  اة هسة الاكومية ف  مخل   المنا ق ول ويرها بما يواك ا الل ور الذل اققل  البفا

 
 :أمرنا بما هو آت

  
 .فقة بهذاإصدار نظةام المناطق بالصيغة المر  – أولا 
 .يتم العمل بهذا النظام في مدة ل تتجاوز عاماا من تاريخ نشره – اا ثاني
 .ُينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية – اا ثالث
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 المنةاطةقنظةام 
 :المادة األولى

مدددل ا اارل واللنميدددة فددد  مندددا ق المم كدددةة كمدددا يهدددا  إلددد  يهدددا  هدددذا الن ددداا إلددد  رفدددع مأدددلوى الع
 .المااف ة ا   اةمن والن ااة وكفالة اقوق الموا نين واريالهاة ف  إ ار ال ريعة ا أفمية

 :ثانيةالمادة ال
 .2لُن ا منا ق المم كة ومقر إمارة ُكل من قة بأمر م ك ة بناًء ا   لوصية من وسير الااخ ية

 :المادة الثالثة
ة (أ)ة والمراكددس فئددة (ا)ة والمااف ددات فئددة (أ)للكددون كددل من قددة إااريددًا مددن ادداا مددن المااف ددات فئددة 

ة ويراادد  فدد  ذلددك ااالبددارات الأددكانيةة وال غرافيددةة واةمنيددةة و ددرو  البيئددةة و ددرق (ا)والمراكددس فئددة 
ا دد  لوصددية مددن وسيددر  المواصددفتة ولددرلب  المااف ددات بددأمير المن قددة ويددلا لن يمهددا بددأمر م كدد ة بندداءً 

أمددا المراكددس فيصددار ب ن ددائها وارلبا هددا قددرار مددن وسيددر الااخ يددةة بندداًء ا دد  اقلددراح مددن أميددر . الااخ يددة
 .3المن قة

 :المادة الرابعة
يكددون لُكددل من قددة أميددر بمرلبددة وسيددرة كمددا يكددون لددُ  نائددا بالمرلبددة المملدداسة يأدداااه فدد  أامالدد ة ويقددوا 

افاكهما بأمر م ك ة بناًء ا   لوصية من وسير الااخ يةمقام  انا  ياب ة ويلا   .لعيين اةمير ونائب  واو
 :المادة الخامسة

 .يكون أمير المن قة مأئوًا أماا وسير الااخ ية
 :المادة السادسة

 :يكال اةمير ونائب  قبل مبا رة العمل القأا اللال  أماا الم ك
ا باهلل  الع يا أن أكون مخ صاً ) الاولدةة وأن أبدوح بأدر مدن أأدرار ا  ة لا لم يك ة وبدفالة وأنلاين  ُأقأ 

ها  (.ال أامال  بالصاق واةمانة وا خف  والعالك وأن مل هاة وأن أُ  ُأااف  ا   مصالا 
 :المادة السابعة

يلدددول  أميدددر ُكدددل من قدددة إاارلهددداة وفقدددًا ل أياأدددة العامدددة ل اولدددةة ووفقدددًا ةاكددداا هدددذا الن دددااة و يدددره مدددن 
 :ة وال وائحة وا ي  بصفة خاصةاةن م

 .ا   اةمن والن اا وااألقرارة والخاذ ا  راءات الفسمة لذلكة وفقًا لألن مة وال وائحالُمااف ة  -1
 .لنفيذ اةاكاا القضائية بعا اكلأابها صفلها النهائية -2

الادداوا  كفالددة اقددوق اةفددراا واريددالهاة وادداا الخدداذ أل إ ددراء يمددس ل ددك الاقددوق والاريدداتة إا فدد  -3
 .المقررة  راًا ون اماً 

 .العمل ا   ل وير المن قة ا لماايًا واقلصاايًا وامرانياً  -4

                                                 
 .هة، أُنظر ما صدر بشأن النظام29/2/4141وتاريخ ( 19/أ)صدر بشأن هذه المادة األمر الملكي رقم  - 1
 .هة، لنم سابق لهذه المادة، أُنظر ما صدر بشأن النظام29/2/4141وتاريخ ( 19/أ)الملكي رقم  بموجب األمر.. جاء هذا النم تعديالا  - 2
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 .العمل ا   لنمية الخامات العامة ف  المن قةة ورفع كفايُلها -5

إاارة المااف ددداتة والمراكدددسة ومراقبدددة أامدددال ماددداف   المااف ددداتة وركأددداء المراكدددسة واللأكدددا مدددن  -2
 .4لهاكفايُلها ف  القياا بوا با

 .المااف ة ا   أموال الاولة وأمفكهاة ومنع اللعال ا يها -1

دددا أنهدددا بكدددل أماندددة  -3 ا  دددرا  ا ددد  أ هدددسة الاكومدددة ومو فيهدددا فددد  المن قدددةة ل لأكدددا مدددن اأدددن أاائه 
خف ة وذلك مع مراااة ارلبا  مو ف  الوسارات والمصالح الُمخل فة ف  المن قة بمرا عها  .واو

كأددداء المصدددالحة وبادددن أمدددور المن قدددة معهددداة بهدددا  رفدددع كفايدددة أااء االصدددال مبا دددرة بدددالوسراء ور  -0
 . اة هسة المرلب ة بهاة مع إاا ة وسير الااخ ية بذلك

لقددايا لقددارير أدددنوية لددوسير الااخ يددة ادددن كفايددة أااء الخددامات العامدددة فدد  المن قددةة و يدددر ذلددك مدددن  -11
 .  كون المن قةة وفقًا لما لاااه الفئاة اللنفيذية لهذا الن اا

 :المادة الثامنة
ُيعقا ا لماع أنول برئاأة وسير الااخ ية ةمراء المنا ق لبان اةمور الملع قة بالمنا قة ويرفدع وسيدر 

 .  الااخ ية لقريرًا بذلك لرئيس م   س الوسراء
 :المادة التاسعة

لبادددن  ُيعقددا ا لمددداع أدددنول برئاأددة أميدددر المن قدددة مددرلين بالأدددنة ا ددد  اةقددلة لماددداف   المااف ددداتة
 .  5ويرفع اةمير لقريرًا بذلك لوسير الااخ ية.  كون المن قة

 
 :المادة العاشرة

ُيعّين لك من قة وكيل أو أكلرة بمرلبدة ا لقدل ادن المرلبدة الرابعدة ا درةة بقدرار مدن م   دس الدوسراءة  -1
 .بناًء ا   لوصية من وسير الااخ ية

اددن المرلبددة الرابعددة ا ددرةة ُيعددّين بددأمر مددن  ُمادداف  ا لقددل مرلبلدد ( أ)يكددون لكددل مااف ددة مددن فئددة  -2
رئدديس م   ددس الددوسراءة بندداًء ا دد  لوصددية مددن وسيددر الااخ يددةة ويكددون لهددا وكيددل ا لقددل مرلبلدد  اددن 

 .اللانية ا رةة ُيعّين بقرار من وسير الااخ يةة بناًء ا   لوصية من أمير المن قة

اللانيددة ا ددرةة ُيعددّين بقددرار مددن وسيددر ُمادداف  ا لقددل مرلبلدد  اددن ( ا)يكددون لكددل مااف ددة مددن فئددة  -3
 .الااخ يةة بناًء ا   لوصية من أمير المن قة

رئدديس ا لقددل مرلبلدد  اددن اللامنددةة ُيعددّين بقددرار مددن وسيددر الااخ يددةة بندداًء ( أ)يكددون لددك مركددس مددن فئددة  -4
 .ا   لوصية من أمير المن قة

لعيينددد  بقدددرار مدددن أميدددر رئددديس ا لقدددل مرلبلددد  ادددن الخامأدددةة يدددلا ( ا)يكدددون لدددك مركدددس مدددن فئدددة  -5
 .  2المن قة

                                                 
 .لنم سابق لهذه الاقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.. هة 29/2/4111وتاريخ ( 14/أ)بموجب األمر الملكي رقم .. جاء هذا النم تعديالا  - 1
 .لنم سابق لهذه الاقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.. هة 29/2/4111وتاريخ ( 14/أ)لملكي رقم بموجب األمر ا.. جاء هذا النم تعديالا  -  
 .لنم سابق لهذه الاقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.. هة 29/2/4111وتاريخ ( 14/أ)بموجب األمر الملكي رقم .. جاء هذا النم تعديالا  - 2
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 :المادة الحادية عشرة
ا   ُأمراء المنا قة وُمااف   الُمااف اتة وركأاء المراكسة ا قامة اين مقدر ام هداة واداا ُمغداارة 

 .1ن اق ام  هاة إا ب ذن من الرئيس الُمبا ر
 :المادة الثانية عشرة

امها فدددد  الن دددداق ا اارل ل هددددالهاة وفدددد  ادددداوا ُيبا دددر ُمادددداف و الُمااف دددداتة وركأدددداء المراكددددسة مهددد
 .3الصفايات الممنواة لها

 :المادة الثالثة عشرة
ا دد  ُمادداف   الُمااف دداتة إاارة ُمااف ددالها فدد  ن دداق ااخلصاصددات المنصددو  ا يهددا فدد  المددااة 

ركأدداء مددن ل ددك المددااةة وا دديها مراقبددة أامددال ( 11و  0و  2) الأددابعةة باأددللناء مددا ورا فدد  الفقددرات 
المراكددسة اللددابعين لهدداة واللأكددا مددن كفددايلها بالقيدداا بوا بددالهاة ولقددايا لقددارير اوريددة ةميددر المن قددة اددن 
كفايدددة أااء الخدددامات العامدددةة و يدددر ذلدددك مدددن  دددكون الُمااف دددةة وفقدددًا لمدددا لادددااه الفئادددة اللنفيذيدددة لهدددذا 

 .0الن اا
 :المادة الرابعة عشرة

ة لها خامات فد  المن قدةة أن ُلعدين رئيأدًا ة هسلهدا فد  المن قدةة ا ا   ُكل وسارة أو مص اة اكومي
لقل مرلبل  ان اللانية ا رةة يرلب  بال هاس المركسل مبا رةة وا ي  اللنأيق مع أمير المن قة فد  م دال 

 .ام  
 :المادة الخامسة عشرة

 .لمن قةة يكون مقره مقر إمارة ا(مجِلس المنطقة)ُين أ ف  كل من قة م   س ُيأّم  
 :المادة السادسة عشرة

 :يلكون م   س المن قة من
 .أمير المن قة رئيأًا ل م   س -1
 .نائا أمير المن قة نائبًا لرئيس الم   س -2

 .11وكيل اةمارة -3

ركأدداء اة هددسة الاكوميددة فدد  المن قددة اللدد  يصددار بلاايدداها قددرار مددن رئدديس م  ددس الددوسراءة بندداًء  -4
 .ا   لوصية من وسير الااخ ية

ن اةهال  ا يقل ان ا رة أ خا ة من أهل الع ا والخبدرة وااخلصدا ة يدلا لعييدنها بدأمر ااا م -5
مدددن رئددديس م  دددس الدددوسراءة بنددداًء ا ددد  لر ددديح أميدددر المن قدددةة وموافقدددة وسيدددر الااخ يدددةة ولكدددون مددداة 

 . اضويلها أربع أنوات قاب ة ل ل ايا

                                                 
 .لنم سابق لهذه الاقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.. هة 29/2/4111وتاريخ ( 14/أ)لملكي رقم بموجب األمر ا.. جاء هذا النم تعديالا  - 2
 .لنم سابق لهذه الاقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.. هة 29/2/4111وتاريخ ( 14/أ)بموجب األمر الملكي رقم .. جاء هذا النم تعديالا  - 8

 .لنم سابق لهذه الاقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.. هة 29/2/4111وتاريخ ( 14/أ)لملكي رقم بموجب األمر ا.. جاء هذا النم تعديالا  - 0
 .أُنظر ما صدر بشأن النظام.. هة لنم سابق لهذه الاقرة 29/2/4141وتاريخ ( 14/أ)بموجب األمر الملكي رقم .. جاء هذا النم تعديالا   -  49
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 :المادة السابعة عشرة
 :ُي لر  ف  اضو الم  س ما ي  

 .ون أعوال ال نأية باةصل والمن أأن يك -1
 .أن يكون من الم هوا لها بالصفح والكفاية -2

 .أن ا يقل امره ان لفلين أنة -3

 .أن لكون إقامُل  ف  المن قة -4
 :المادة الثامنة عشرة

ا اقلرااددات إلدد  رئدديس م   ددس المن قددة كلابددةة وذلددك فدد  اةمددور الااخ ددة فدد  اخلصددا   ل عضددو أن ُيقددا 
 .   الرئيس ُكل اقلراح ف   اول أامال الم   س لعرض  واراأل الم   سة وُيار  

 :المادة التاسعة عشرة
ا ي دددوس لعضدددو م   ددددس المن قدددة أن ياضدددر مددددااوات الم   دددس أو ل انددد  إذا كددددان الموضدددوع يلع ددددق 
بمصدد اة  خصددية لدد ة أو مصدد اة مددن ا لُقبددل  ددهاال  لدد ة أو كددان وصدديًاة أو قيمددًاة أو وكدديًف لمددن لدد  

 .في  مص اة
 :المادة العشرون

إذا ر ا العضو الُمعّين ف  ااألقالة قداا   بدًا بدذلك إلد  وسيدر الااخ يدة ادن  ريدق أميدر المن قدةة وا 
 .ُلعلبر ااألقالة نافذة إاا بعا موافقة رئيس م   س الوسراءة بناًء ا   اقلراح وسير الااخ ية

 :المادة الحادية والعشرون
ا يها ف  هذا الن ااة ا ي وس اسل العضدو الُمعديان خدفل مداة اضدويل   ف   ير اةاوال المنصو 

 .إاا بأمر من رئيس م   س الوسراءة بناًء ا   اقلراح وسير الااخ ية
 :المادة الثانية والعشرون

فد  االدة خ دو مكددان أل اضدو ُمعدّين ةل أدبا مددن اةأدبااة ُيعدّين لالد  خددفل مداة لفلدة أ دهر مددن 
وذلددك وفقددًا ل مددا ورا فدد  الفقددرة . ولكددون ُمدداة العضددو ال ايددا هدد  المدداة الباقيددة مددن ُمدداة أدد ف لددارير الخ ددوة 

 .من المااة الأااأة ا رة من هذا الن اا( 5)
 :المادة الثالثة والعشرون

يخددل  م   ددس المن قددة باراأددة ُكددل مددا مددن  ددأن  رفددع مأددلوى الخددامات فدد  المن قددةة ولدد  ا دد  و دد  
 :الخصو  ما ي  

 .االيا ات المن قةة واقلراح إارا ها ف  خ ة اللنمية ل اولةلاايا  -1
 .لايا الم اريع اأا أولويلهاة واقلراح االمااها من ميسانية الاولة الأنوية -2

 .اراأة الُمخ  ات اللن يمية لُمان وُقرى المن قةة وُملابعة لنفيذها بعا االمااها -3

 . مواسنةة واللنأيق ف  ذلكُملابعة لنفيذ ما يُخ  المن قة من خ ة اللنميةة وال -4
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 :المادة الرابعة والعشرون
يقوا م   س المن قة باقلراح امدل مدن أامدال النفدع العداا لمدوا ن  المن قدةة ول د يع إأدهاا المدوا نين  

 .ف  ذلكة ورفع  إل  وسير الااخ ية
 

 :الخامسة والعشرونالمادة 
خلصاصددات الُمقددررة لدد  اأددا هددذا ياُ ددر ا دد  م   ددس المن قددة الن ددر فدد  أل موضددوع يخددر  اددن اا

ر وسير الااخ ية قرارًا بذلك  .الن ااة ولكون قرارال  با  ة إذا ل اوس ذلكة وُيصا 
 :المادة السادسة والعشرون

يعقدددا م   دددس المن قدددة اورة ااايدددة ُكدددل لفلدددة أ دددهر بدددااوة مدددن رئيأددد ة ول دددرئيس أن يدددااو الم   دددس 
 .ا لماع  ير ااالة إذا رأى اا ة لذلك

 ددُمل الدداورة ال  أددةة أو ال  أددات اللدد  ُلعقددا بندداءد ا دد  ااددوة واادداةة وا ي ددوس فددل الدداورة إا بعددا ول
 .الن ر ف   ميع المأائل الواراة ف   اول اةامال ومناق لها

 :السابعة والعشرونالمادة 
ُيعلبدددر اضدددور ا لماادددات م   دددس المن قدددة وا بدددًا و يفيدددًا بالنأدددبة لألاضددداء المنصدددو  ا ددديها فددد  

مددن المددااة الأااأددة ا ددرة مددن هددذا الن ددااة ويلعددين ا دديها الاضددور بأنفأددهاة أو مددن ( 4و  3)الفقددرلين 
 .يقوا مقامهاة ف  االة  يابها ان ام ها

مددن المددااة المددذكورةة ُيعلبددر لخ دد  العضددو اددن ( 5)وبالنأددبة لألاضدداء المنصددو  ا دديها فدد  الفقددرة 
مو بدًا لققالدة مدن الم   دسة وفد  هدذه الاالدة ا ي دوس  اضور اورل  انعقاا مللداليين بداون ادذر مقبدولة

 . لعيين هذا العضو لعضوية الم   س مرة ُأخرى إا بعا ُمض  أنلين من لارير صاور قرار إقالل 
 :ثامنة والعشرونالمادة ال

ا لكددون ا لمااددات م   ددس المن قددة ن اميددة إا إذا اضددرها ل لددا ادداا أاضددائ  ا دد  اةقددلة ولصددار 
باة  بيددة الُم  قددة ةصددوات أاضدداء الم   ددسة فدد ذا لأدداوت اةصددوات ُيددر ح ال انددا الددذل صددوت  قرارالدد 

 .مع  الرئيس
 :تاسعة والعشرونالمادة ال

ن اندددا الاا ددة ل اندددًا خاصدددة لاراأدددة أل أمددر يددداخل فددد  اخلصاصددد  ولددد  أن  لم   ددس المن قدددة أن ُيكدددول
لاا  مدن ي داء لاضدور ا لماادات الم   دسة يألعين بمن يراه من ذول الخبرة وااخلصا ة ول  أن يأ
 . واا لراك ف  المناق ةة اون أن يكون ل  اق اللصويت

 :ثالثونالمادة ال
لددوسير الااخ يددة أن يددااو الم   ددس لف لمدداع برئاأددل  فدد  أل مكددان يددراهة كمددا أن لدد  رئاأددة أل ا لمدداع 

 .ياُضره
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 :ثالثونالمادة الحادية وال
 . قة إا بااوة من رئيأ  أو نائب ة أو بأمر من وسير الااخ يةا ي وس انعقاا م   س المن

 
 :ثالثونالمادة الثانية وال

 . ا   رئيس الم   س رفع نأخة من القرارات إل  وسير الااخ ية
 

 :ثالثونالمادة الثالثة وال
 .ا   رئيس م   س المن قة إبفغ الوسارات والمصالح الاكومية بما يُخصها من قرارات الم   س

 
 :المادة الرابعة والثالثون

و  1)ا   الوسارات والمصالح الاكومية أن لراا  قرارات م   س المن قة بالنأبة لمدا ورا فد  الفقدرلين  
ذا رأت الدوسارة أو المصد اة الاكوميدة اداا اةخدذ بقدرار . من المااة اللاللة والع رون من هذا الن داا( 2 واو

ذا لدا يقلندع م   دس المن قدة م   س المن قة فيما ذكدرة فع يهدا أن ل وضدح أأدباا ذلدك لم   دس المن قدةة واو
بمفءمددة اةأددباا اللدد  أوضددالها الددوسارة أو المصدد اةة فُيرفددع اددن ذلددك إلدد  وسيددر الااخ يددة ل عددرل اندد  

 . لرئيس م   س الوسراء
 

 :الخامسة والثالثونالمادة 
دي  ُكدل وسارة ومصد اة لهدا خدامات فد  المن قدة م   ددس المن قدة بمدا لقدرر ل من قدة مدن م داريع فدد   ُلا 
 . الميسانية فور ُصاورهاة كما ًلاي   بما لقرر ل من قة ف  خ ة اللنمية

 
 :المادة السادسة والثالثون

كدل وسيددر ورئدديس مصد اة أن يأددل  ع رأل م   ددس المن قدةة اددول أل موضددوع يلع دق باخلصاصدد  فدد  
 .المن قةة وا   الم   س إبااء رأي  ف  ذلك

 
 :لسابعة والثالثوناالمادة 

ُيااا رئيس م  دس الدوسراء بنداًء ا د  اقلدراح وسيدر الااخ يدة مكافدزت لدرئيس م  دس المن قدة وأاضدائ ة 
 .11وُيراا  ف  لقايرها لكالي  المواصفت وا قامة

 
 

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن النظام.. هة لنم سابق لهذه المادة 29/2/4141وتاريخ ( 14/أ)الملكي رقم بموجب األمر .. جاء هذا النم تعديالا  - 44
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 :ثامنة والثالثونالمادة ال
وسيدر الااخ يدة ا د   ا ُيال م   دس المن قدة إا بدأمر مدن رئديس م   دس الدوسراءة بنداًء ا د  اقلدراح مدن

أن يلا لعيين أاضائ  م ااًا خفل لفلة أ هر مدن لدارير الادلة وفد  ألنداء فلدرة الادل ُيمدارس اةاضداء 
مددددن المددددااة الأااأددددة ا ددددرة مددددن هددددذا الن دددداا برئاأددددة أميددددر ( 4و  3) المنصددددو  ا دددديها فدددد  الفقددددرلين 
 . المن قةة اخلصاصات الم   س

 
 :تاسعة والثالثونالمادة ال

لم   دددس المن قدددة أماندددة فددد  أمدددارة المن قدددة للدددول  إادددااا  ددداول أامالددد ة ولو يددد  الدددااوات فددد  يكدددون 
مواايدددداهاة ولأدددد يل المناق ددددات اللدددد  ل ددددرل فدددد  ألندددداء ال  أدددداتة وفددددرس اةصددددواتة وأاددددااا مااضددددر 

 .ال  أاتة ولارير القراراتة والقياا باةامال الفسمة لضب    أات الم   س ولاوين قرارال 
 

 :ربعوناأل  المادة
 .ُيصار وسير الااخ ية ال وائح الفسمة للنفيذ هذا الن اا

 
 :المادة الحادية واألربعون

 .12ا ي وس لعايل هذا الن اا إاا بال ريقة الل  لا بها إصاار ه
 
 

 انتهى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن النظام هة29/2/4141وتاريخ ( 14/أ)رقم  ُأضيات هذه المادة بموجب األمر الملكي - 41
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 ما صةدر بشةأن النظةام
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 12/  م: الرقدا                                                                       
 هة12/8/4141: اللارير

 -----------------
 

 بعون اهلل تعالى
 بن عبد العزيةز آل سةعود فةهدنحن         

 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               
  

 .ة العامةبناًء ا   ما لقلضي  المص ا
ولددددارير  33وبعددددا اا ددددفع ا دددد  ن دددداا م  ددددس الددددوسراء الصدددداار بالمرأددددوا الم كدددد  رقددددا 

 .هد22/11/1311
 .هد22/3/1412ولارير ( 114)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 
 :رسمنا بما هو آت

 
مجلس الوزراء الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام ( النظام)إن كلمة   – أولا 

 :هة ل تشمل األنظمة التالية11/49/4222وتاريخ  28الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
 .النظام األساسي للحكم -
 .نظام مجلس الشورى -

 .نظام مجلس الوزراء -

 (.المقاطعات)نظام المناطق  -
  على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنايذ مرسومنا هذا ، ، ،  – ثانياا 

 
 
 
 

 هة12/8/4141وتاريخ  441قرار رقم 
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 ن مجلس الوزراء إ

 
صددداار الن ددداا  بندداًء ا ددد  اللو يددد  الم كددد  الكددريا ب ادددااة الن دددر فددد  لرليددا  هددداس الاولدددة واو

 .اةأاأ  ل اكا ون اا م  س ال ورى ون اا المنا ق بأوامر م كية باالبارها أن مة أأاأية
 .وبناًء ا   ما لقلضي  المص اة العامة

 
 :يقةةرر
 

الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين مةن نظةام مجلةس الةوزراء " النظام"إن كلمة 
 :هة ل تشمل األنظمة التالية11/49/4222وتاريخ  28الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 .النظام األساسي للحكم -
 .نظام مجلس الشورى -

 .نظام مجلس الوزراء -

 (.المقاطعات)نظام المناطق  -
 .ي بذلك صيغته مرفقة بهذاوقد ُأعد مشروع مرسوم ملك

 
 
 

 رئيس مجلس الوزراء                            
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 441/ أ : الرقدا              
 هة18/2/4141: اللارير

 -----------------
 بعون اهلل تعالى

 يةز آل سةعودنحن فةهد بن عبد العز          
 ملك المملةكة العربيةة السعوديةة                

  

ولدددددارير  02/بعدددددا اا دددددفع ا ددددد  المدددددااة اللانيدددددة مدددددن ن ددددداا المندددددا ق الصددددداار بددددداةمر الم كددددد  رقدددددا أ
 .هد21/3/1412
 .وبناًء ا   لوصية وسير الااخ ية 
 

 أمرنا بما هو آت
  

 :منطقة حسب ما يليُتكَون مناطق المملكة ومقر إمارة كل   – أولا 
 مقر إمارة المنطقة اسم المنطقة 
 ماينة الريدال منطقة الريةاض- 4
 ماينة مكة المكرمة منطقة مكة المكرمة- 1
 ماينة الماينة المنورة منطقة المدينة المنورة- 2
 ماينة بريداة منطقة القصيم- 1
 ماينة الامداا المنطقة الشرقية-  
 بهداماينة أ منطقة عسةير- 2
 ماينة لبدوك منطقة تبةوك- 2
 ماينة ادائل منطقة حةائل- 8
 ماينة ادرادر منطقة الحدود الشمالية- 0
 ماينة  داسان منطقة جةازان- 49
 ماينة ن دران منطقة نجةران- 44
 ماينة البدااة منطقة البةاحة- 41
 ماينة أدكاكا منطقة الجةو - 42

 

 .الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنايذ أمرنا هذاعلى نائب رئيس مجلس  – ثانياا 
 ُينشر هذا األمر في الجريدة الرسمية ، ، ،  – ثالثاا 
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 14/ أ : الرقدا                                                                          
 هة29/2/4141: اللارير                                                                                         

 -----------------
 بعون اهلل تعالى

 نحن فةهد بن عبد العزيةز آل سةعود     
 ملك المملةكة العربيةة السعوديةة                       

  
 .هد21/3/1412ولارير  02/بعا اا فع ا   ن اا المنا ق الصاار باةمر الم ك  رقا أ

 .هد22/3/1412ولارير  23/رأوا الم ك  رقا ااا فع ا   الموبعا  
 .وبناًء ا   ما لقلضي  المص اة العامة 
 

 :أمرنا بما هو آت
  

وتةةةةةاريخ  01/إدخةةةةةال التعةةةةةديالت اآلتيةةةةةة علةةةةةى نظةةةةةام المنةةةةةاطق الصةةةةةادر بةةةةةاألمر الملكةةةةةي رقةةةةةم أ  – أولا 
 :هة12/8/4141
 :ُتعدل المادة الثالثة لتكون بالنم اآلتي -4

، (أ)، والمراكةز فئةة (ب)، والمحافظةات فئةة (أ)فئةة  ون كل منطقة إدارياا من عةدد مةن المحافظةاتتتك
كانية، والجغرافيةة، واألمنيةة، وظةرو  البيئةة، وطةةرق راعةى فةي ذلةك العتبةارات الُسة، ويُ (ب)والمراكةز فئةة 

لةى توصةية مةن وزيةر المواصالت، وتةرتبط المحافظةات بةأمير المنطقةة ويةتم تنظيمهةا بةأمر ملكةي، بنةاءا ع
أمةةا المراكةةز فيصةةدر بَنشةةائها وارتباطهةةا قةةرار مةةن وزيةةر الداخليةةة، بنةةاءا علةةى اقتةةرا  مةةن أميةةر . الداخليةةة
 .المنطقة

 

 :المادة العاشرة لتكون بالنم اآلتي لُتعد -1
، ُيعَين لك منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة ل تقل عن المرتبةة الرابعةة عشةرة، بقةرار مةن مجِلةس الةوزراء -4

 .بناءا على توصية من وزير الداخلية
ُمحةةافظ ل تقةةل مرتبتةةه عةةن الرابعةةة عشةةرة، ُيعةةَين بةةأمر مةةن رئةةيس ( أ)يكةةون لكةةل محافظةةة مةةن فئةةة  -1

مجِلس الوزراء، بناءا على توصةية مةن وزيةر الداخليةة، ويكةون لهةا وكيةل ل تقةل مرتبتةه عةن الثانيةة 
 .توصية من أمير المنطقة عشرة، ُيعَين بقرار من وزير الداخلية، بناءا على

ُمحةةافظ ل تقةةل مرتبتةةه عةةن الثانيةةة عشةةرة، ُيعةةَين بقةةرار مةةن وزيةةر ( ب)يكةةون لكةةل محافظةةة مةةن فئةةة  -2
 .الداخلية، بناءا على توصية من أمير المنطقة

رئةيس ل تقةل مرتبتةه عةن الثامنةة، ُيعةَين بقةرار مةن وزيةر الداخليةة، بنةاءا ( أ)يكون لك مركز من فئة  -1
 .ن أمير المنطقةعلى توصية م
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 .رئيس ل تقل مرتبته عن الخامسة، يتم تعيينه بقرار من أمير المنطقة( ب)يكون لك مركز من فئة  - 
 

 :عدل المادة الثالثة عشرة لتكون بالنم اآلتيتُ  -2
علةةةى ُمحةةةافظي الُمحافظةةةات، إدارة ُمحافظةةةاتهم فةةةي نطةةةاق الختصاصةةةات المنصةةةوم عليهةةةا فةةةي المةةةادة 

مةن تلةك المةادة، وعلةيهم مراقبةة أعمةال رؤسةاء ( 49و  0و  2) اء مةا ورد فةي الاقةرات السابعة، باستثن
المراكز، التابعين لهةم، والتأكةد مةن كاةايتهم بالقيةام بواجبةاتهم، وتقةديم تقةارير دوريةة ألميةر المنطقةة عةن 

يةةر ذلةةك مةةن شةةؤون الُمحافظةةة، وفقةةاا لمةةا تحةةدده الالئحةةة الت نايذيةةة لهةةذا كاايةةة أداء الخةةدمات العامةةة، َو
 .النظام

 

 :المادة السابعة والثالثون لتكون بالنم اآلتي لُتعد -1
س المنطقةة وأعضةائه، ُيحدد رئيس مجلس الوزراء بناءا علةى اقتةرا  وزيةر الداخليةة مكافةئت لةرئيس مجِلة

 .وُيراعى في تقديرها تكالي  المواصالت واإلقامة
مةةن المةةادة السةةابعة وحةةذ  عبةةارة ( 2)مةةن البنةةد ( ،ومةةديري النةةواحي)وعبةةارة ( النةةواحي،)حةةذ  كلمةةة  - 

 .من المواد التاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة( مديري النواحي،)
 :من المادة السادسة عشرة ليكون بالنم اآلتي( 2)ُيعدل البند  -2

 .وكيل اإلمارة -2
 

 :بالنم اآلتي( الحادي واألربعون)ُتضا  مادة جديدة رقم  -2
 .ل هذا النظام إلَّ بالطريقة التي تم بها إصدارِهتعدي ل يجوز

 

 ، ، ، ُينشر هذا األمر في الجريدة الرسمية وُيعمل به من تاريخ ُصدوره  – ثانياا 
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 مجموعة األنظمة السعودية
 
 
 
 

 ( المجلد األول) 
 
 
 
 
 

 أنظمةة اإلعةالم والثقةافة والنةةشر:  ثانياا 
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 ظةام اإلذاعةة األسةاسين
 هة4221

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

 2/2/42/4992: الرقدا                                                                                   
 هة42/2/4221: اللارير

 -----------------
 

 بعون اهلل تعالى
 بن عبد العزيةز آل سةعوداألول  سعةودنحن     

 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                
  

 .هد23/0/1323ولارير  1/3/12/3002المرأوا الم ك  رقا ع ا   وبعا اا ف
 .ناًء ا   ما ارض  رئيس م  س الوسراءوب
 

 :بما هو آت نأمر
 

 (.الُمديرية العامة لإلذاعة)اإلذاعة السعودية هيئة مستقلة ُتسَمى  -4
 .يرية رئيس مجِلس الوزراءمرجع هذه الُمد -1

 .ينتدب رئيس مجِلس الوزراء أحد الوزراء ليكون ُمشرفاا علي شؤون اإلذاعة -2

 :ُمِهمة هيئة اإلذاعة السعودية هي -1

بث تعاليم الدين اإلسالمي في الداخل والخارج، بنشر ثقافته في الداخل في أسةاليب ُمختلاةة ياهُمهةا العامةة  -
ثقاةةين وُتحقةةق مطالةةب الخاصةةة، والةةدعوة ا لتعةةاليم اإلسةةالم فةةي العةةالم وترفةةع مسةةتواهم وتوسةةع مةةدارك المُ 

 .اآلخر بَحداث إذاعات بلغات ُمختلاة وباألساليب التي تتاق مع طبيعة ُكل ُأمة توجه إليها تلك اإلذاعة
 .المعاونة في ُمحاولة القضاء على اأُلمية بتعميم الوعي الثقافي -

 .َيب فيها عن سيء العادات والتقاليدتركيز مكارم األخالق في الناوس والتر  -

 .رفع مستوى الذوق الجتماعي -

 .تبسيط اللغة العربية الاصحى ومحاولة تعميم فهمها وتداولها بين عامة اأُلمة -

رفع مستوى كل طبقة من طبقات اأُلمة وتحقيةق مطالبهةا الثقافيةة والجتماعيةة فةي أركةان خاصةة بهةا وفةي  -
 .أركان تثقياية عامة

 .داب العربية ومئثر العربأحياء اآل -

 .محاولة تشجيع األعمال الُعمرانية والقتصادية في البالد -

نشر الحقائق الوافية عن واقةع الةبالد الجتمةاعي والثقةافي والُعمرانةي والقتصةادي بمةا يبعةث بةين المةوطنين  -
 . الطمأنينة على حاضر بالدهم ومستقبلها وما يعطي للمستمع في الخارج صورة صحية

 .ا  اأُلمة على تطورات الحوادث والعلم في العالمإيق -
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توثيق ُعرى صالت اأُلخوة بين البالد العربية والعمل علةى مةا مةن شةأنه ربةط أواصةر الصةالت وتوحيةد كلمةة  -
 .العرب وجمع شملِهم على ما فيه مصلحتهم حاضراا ومستقبالا 

 .نه على البر والتقوىالعمل على تحقيق الاكرة اإلسالمية في وحدة العالم المسلم وتعاو  -

الُمحافظة على شعور الصداقة والتعاون بةين الةبالد السةعودية والةبالد العربيةة كافةة والةبالد اإلسةالمية وبةين  -
  .جميع دول العالم كل ما أمكن ذلك لتحقيق الاكرة اإلسالمية في حياة العالم حياة ُمطمئنة آمنة

ن ُتحةِدث إذاعةات بُمختلة  اللغةات اأُلخةرى فةي حةدود اللغة الرسمية لإلذاعة هي اللغة العربيةة ولهةا أ - 
 .األَراض المبنية في المادة الرابعة من هذا المرسوم

لتحقيق المواد الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، لإلذاعة السعودية الحق في استعمال كافة  -2
 :الوسائل التي تؤدي بها أَراضها ومن ذلك

 .إنشاء محطات رئيسية كبرى -
 .نشاء محطات في ُمختل  أنحاء المملكةإ -

 .نشر مجاميع من األحاديث اإلذاعية -

 .إصدار مجلة اإلذاعة -

 .طبع منشورات -

 .إيجاد مكتبة علمية وأندية مطالعة ومحاضرات -

 .التبادل اإلذاعي بينها وبين كافة اإلذاعات -

ة الجهةات الحكوميةة ولتحقيق األَةراض الةواردة فةي المةادة الرابعةة مةن هةذا المرسةوم أيضةاا علةى كافة -2
واألهليةةة تيسةةير مهمةةة اإلذاعةةة وتقةةديم جميةةع وسةةائل التعةةاون إليهةةا عنةةدما تطلةةب اإلذاعةةة بطريةةق 
العرضا أو بطريقها المباشر حسب القتضاء وطبيعة العمل إلى أية جهة من تلك الجهات شيئاا من 

 .ذلك كل في ناحية اختصاصه

 : يترتب عليها أمر من األمور التالية محظور على اإلذاعة السعودية إذاعة أية مواد -8

 .ُمخالاة كتاب اهلل أو سنة رسوله -
 .تارقة بين المواطنين أو اإلضرار بمصالحهم أو اإلساءة إلى ُسمعة البالدإحداث  -

 .اإلضرار بمصالح العرب ووحدتِهم -

 .إحداث أية فرقة بين العالم اإلسالمي أو إضعا  ُعرى العالقة األخوية بين شعوبه -

 .ز إلى أية دولة من دول العالم الدولية أو مجابهة أية منها بما يضر مصالح البالدالتحي -

 . التعرض للمسائل الشخصية بالدعاية أو التجريح -

يدير هيئة اإلذاعة مدير عام برتبة وكيل وزارة ويكون مسئولا عن كل ما يذاع من اإلذاعة وما ُينشر  -0
شر  على شؤون اإلذاعة، ولُمةدير اإلذاعةة العةام كامةل في مجلتها ومطبوعاتها ومنشوراتها أمام المُ 

 :الحق فيما يأتي
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إعةةداد ميزانيةةة اإلذاعةةة وتشةةكيل الجهةةاز اإلداري الةةالزم لتةةأمين سةةير العمةةل والحصةةول علةةى موافقةةة المرجةةع  -
 .على ذلك

يعتةةه وضةةع النظةةام الةةداخلي لإلذاعةةة وُمختلاةةة إدارتهةةا بمةةا ُيةةراءا مةةن مصةةلحة العمةةل وطبةةق مةةا تقتضةةيه طب -
 .وُمختل  ظروفه

 .التصريح باإلذاعة أو العتذار عن اإلذاعة بالنسبة إلى كافة المواد الواردة إلى اإلذاعة -

التعةةديل فيمةةا يةةرده لإلذاعةةة مةةن ُمختلةة  الجهةةات الحكوميةةة واألهليةةة بمةةا يةةراه متمشةةياا مةةع أَةةراض اإلذاعةةة  -
اعتةه مالقةااا عةن الحكومةة فةَن لةه فةي هةذا الموضحة في المادة الرابعة من هذا المرسوم عدى مةا يةرده إلذ

  . من نظام الموظاين العام إبداء الرأي فقط إلى مرجعه بشأنه)   ( الحالة طبقاا لمقتضى المادة 

على المدير العام لإلذاعة التصال بالُمشر  على اإلذاعة في الحةالت العامةة بالنسةبة إلةى مةا جةاء  -49
لى ما جاء في ا( 1و  2)في الاقرتين   .من المادة التاسعة عند التنايذ( 4)لاقرة وا 

ُيعاون المدير العام لإلذاعة في ُمِهمته وكيل عام ِبُرتبة مةدير عةام وزارة ويليةه مراقبةان عامةان ِبُرتبةة  -44
 . مدير مصلحة أحدهما لشؤون البرامج والثاني للشؤون الهندسية

المرسةةةةةوم الملكةةةةةي رقةةةةةم  ُيعتبةةةةةر هةةةةةذا المرسةةةةةوم مرسةةةةةوماا تأسيسةةةةةياا لإلذاعةةةةةة ُموضةةةةةحاا ألَةةةةةراض -41
 . هة وُملغيا لكافة األوامر الصادرة بشأنها12/0/4228الصادر في  2/2/42/2002

 
 واهلل ولي التوفيق ، ، ، 

 
 ((التوقيع الملكي )) 
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 نظةام دارة الملك عبد العزيز
 هة4201
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  1/  م: الرقدا                                                                       
 هة8/4201/ : اللارير                                                                                

 -----------------
 بعون اهلل تعالى

 بن عبد العزيةز آل سةعود فةيصلنحن         
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               

  
المدددااة اللاأدددعة ا دددرة مدددن ن ددداا م  دددس الدددوسراء الصددداار بالمرأدددوا وبعدددا اا دددفع ا ددد  

 .هد22/11/1311ولارير ( 33)الم ك  رقا 
 .هد23/1/1302ولارير ( 013)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 
 :نا بما هو آترسم

  

 .على نظام دارة الملك عبد العزيز بالصيغة المرافقة لهذاالموافقة  – أولا 
 .على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المعار  تنايذ مرسومنا هذا – اا ثاني
 
 
 
 
 

 التوقيع                             
 بن عبد العزيز فيصل                             
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 ةه18/2/4201وتاريخ  890قرار رقم 
 
 ن مجلس الوزراء إ

 
بعدددا اا دددفع ا ددد  المعام دددة المرافقدددة لهدددذا الدددواراة مدددن ايدددوان رئاأدددة م  دددس الدددوسراء بدددرقا 

هد الُم لم ة ا   خ اا معال  وسيدر المعدار  ورئديس م  دس إاارة اارة 11/2/1302ف   2243
العسيددس هددد المرفددق بدد  م ددروع ن دداا اارة الم ددك ابددا 4/2/1302فدد   253الم ددك ابددا العسيددس رقددا 

 .بالريالة الذل أقره م  س إاارة الاارة و  ب  الموافقة ا   ما  اء في 
 . هد4/4/1302ف   32وبعا اا فع ا   لوصية ل نة اةن مة رقا 

 
 :يقةةرر ما يلي

 
 .الموافقة ا   م روع ن اا اارة الم ك ابا العسيس بالصيغة المرافقة لهذا -1
 .مرافقة لهذا وقا ُن ا م روع مرأوا م ك  لذلك صورل  -2

 
 ولما ذكر ارر ة ة ة 

 
 التوقيع                                               

 فهد بن عبد العزيز                                         
 النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء                            
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 دارة الملك عبد العزيةزنظةام 
 :ألولىالمادة ا

ولكددون هيئددة مأددلق ة لهددا ال خصددية ( دارة الملةةك عبةةد العزيةةز)لن ددل بمو ددا هددذا الن دداا اارة ُلأددما  
 . 13ااالباريةة وُل اق إااريًا بوسير المعار  ويكون مقرها ماينة الريال

 :ثانيةالمادة ال
الفكريددة والعمرانيددة  الغددرل مددن إن دداء الدداارةة هددو خامددة لددارير المم كددةة و غرافيلهدداة وواابهدداة وولارهددا

 . خاصةة وال سيرة العربيةة وبفا العراة وا أفا اامة
 :المادة الثالثة

 :لقوا الاارة لاقيقًا ة راضها باةمور ا،لية
 .إن اء مكلبة لضا كل ما يخاا أ رال الاارةة ولُن ا أامالها ائاة يصارها م  س ا اارة -1
 غرافيلهدداة وواابهدداة وولارهددا العمرانيددةة و بعهدداة ولر ملهددا لاقيددق الكلددا اللدد  لخدداا لددارير المم كددةة و  -2

 .ب كل خا ة ولارير ال سيرة العربيةة وبفا العراة وا أفا ب كل ااا

إاددااا بادددون واراأدداتة ومااضدددرات ونددداوات اددن أددديرة الم ددك ابدددا العسيدددس خاصددةة وادددن المم كدددة  -3
افمها قايمًا واايلًا بصفة اامة  .واكامهاة واو

 لذكارية لضا كل ما يصور اياة الم ك ابا العسيسة وولار الاولة الأعواية منُذ ن ألهاإن اء قااة  -4

 .14لمكل  أاأن كلاا يلفق مع أ رال الاارة(  ائسة الم ك فيصل)منح  ائسة أنوية باأا  -5

 .إصاار م  ة لقافية لخاا أ رال الاارة -2

 .ما يراه م  س ا اارة ُماق قًا ة رال الاارة -1
                                                 

 :ولى والمادة الرابعة من نظام دارة الملك عبد العزيز بالنم التاليهة بتعديل المادة األ 19/49/4192وتاريخ ( 4 /م)صدر المرسوم الملكي رقم  -  42
 .أينما وردت في نظام الدارة( وزير المعار )محل عبارة ( وزير التعليم العالي)تحل عبارة  -أ 
 :تعدل المادة الرابعة لتكون بالنم التالي -ب

 :ُيشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي
 رئيةساا  ليوزير التةعليم العةا

 عضةواا  ممثل عن وزارة التةعليم العةالي
 عضةواا  ممثل عن وزارة المةعار 
 عضةواا  ممثل عن وزارة اإلعةالم

 عضةواا  ممثل عن جامعة الملك سعود
 عضةواا  أمةين عةام الدارة

  .اإلدارةثالثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية ُيعينون بموافقة سامية، بناءا على ترشيح رئيس مجلس 
يجتمةةع مجلةةس اإلدارة مةةرة كةةل ثالثةةة أشةةهر، ويجةةوز عنةةد الضةةرورة أن يجتمةةع أكثةةر مةةن ذلةةك بةةدعوة مةةن رئيسةةه، أو بنةةاءا علةةى طلةةب أربعةةة مةةن 

 (راجع المرسوم في ملحق التعديالت الصادرة على النظام. )أعضائه، أو من األمين العام للدارة
 

 

  
مةن المةادة الثالثةة مةن نظةام دارة الملةك عبةد العزيةز (  )هة القاضةي بتعةديل نةم الاقةرة 2/4200/ 1وتاريخ ( 20/م)صدر المرسوم الملكي رقم  - 41

 :ليكون بالنم التالي
 (.لمؤل  أحسن كتاب يتاق مع أَراض الدارة –جائزة الملك عبد العزيز  –منح جائزة سنوية باسم )



 65 

 :المادة الرابعة
 :ُي كل ل اارة م  س إاارة ا   الناو اللال 

 رئيدأاً  وسير المدعار 
 اضدواً  وكيل وسارة المدعار  ل  كون الفنية

 اضدواً  ل  امعة الرياليوك
 اضدواً  أمدين اداا الاارة

لفلدددة أاضددداء مدددن ذول المكاندددة الع ميدددة ُيعيندددون بموافقدددة أددداميةة بنددداًء ا ددد  لر ددديح رئددديس م  دددس إاارة 
 .15الاارة

 

 
 :المادة الخامسة

يكددون ل دداارة هيئددة األ ددارية مكلفددة مددن ادداة مأل ددارينة مددن أصددااا المددكهفت أو الخبددرات ُيعينددون 
 . بموافقة أامية بناًء ا   لر يح رئيس م  س ا اارة

 
 :المادة السادسة

يدق أهداافهاة م   س ا اارة هو الُملصر  ف   كون الاارة وأمورهداة ولد  كافدة الصدفايات الفسمدة للاق
 :ول  أن يضع ما ي سا من ال وائحة واللع يمات لاأن أير العمل وفقًا لهذا الن ااة ول  بو   خا 

 .وضع الأياأة العامة ل اارةة ومراقبة لنفيذها -1
 .إصاار  ميع ال وائح الفسمة لاأن أير العمل -2

 .منح ال وائس وا ااناتة والُمكافزت لل  يع الباون والاراأات -3

 .اوبين ان الاارةة لاضور المكلمراتة والقياا بالسيارات الع ميةإيفاا من -4

 .قبول الهباتة والوصاياة والم نحة وال وائس -5

ها إل  ال هة الُمخلصة -2 قرار رفع   .ُمناق ة ميسانية الاارةة واو

 .إقرار الاأاا الخلام  ل اارةة ورفع  إل  ال هة الُمخلصة -1

 .لرئيأ اق لفويل كل أ  ال ة وصفايال ة أو بعضها  -3
 

 :المادة السابعة
ي لمدع م   ددس ا اارة مددرة كدل لفلددة أ ددهرة وي دوس انددا الضددرورة أن ي لمدع أكلددر مددن ذلدك بددااوة مددن 

  . 12رئيأ ة أو بناًء ا     ا لفلة من أاضائ  أو من اةمين العاا ل اارة

 :المادة الثامنة
                                                 

لإلطةالع علةى الةنم الجديةد راجةع هةوامد المةادة )هة بتعديل المادة األولى والمادة الرابعة من نظام دارة الملك عبد العزيةز 19/49/4192وتاريخ ( 4 /م)صدر المرسوم الملكي رقم    -  4
 (.األولى أو المرسوم في ملحق التعديالت الصادرة على النظام

 .هة19/49/4192وتاريخ ( 4 /م)راجع المرسوم الملكي رقم    - 42
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ر القددرارات بعددا اللصددويت باةكلريددة ُيعلبدر اا لمدداع قانونيددًا باضددور أربعدة أاضدداء ا دد  اةقددلة ولصدا
 .11الم  قةة وف  اال اللأاول ُير ح  انا الرئيس

 
 :المادة التاسعة

ُيمددنح رئدديسة وأاضدداء م   ددس ا اارةة مكافددزت اددن اضددور   أددات الم   ددسة و  أددات ال  ددان اللدد  
  .ي لرك فيهاة وُلااا المكافأة بقرار من م  س الوسراء

 
 :المادة العاشرة

رة أمين ااا يلملع بصفايات ُلاااها الفئاة اللنفيذية لهذا الن ااة فيما يلع دق بدأمور الداارةة يكون ل اا
 . وُيعين بقرار من رئيس م   س ا اارة

 
 :المادة الحادية عشرة

 :يلول  أمين ااا الاارة إاارلهاة ولصري   كونهاة ويخل  بما ي  
فل ها بالغير -1  .لمليل الاارة ف  ص 
 .م   س ا اارة لنفيذ قرارات -2

 .اقلراح خ  ة وبرامج الاارةة ولنفيذهاة وا  را  ا يها بعا موافقة م   س ا اارة -3

 .إاااا م روع ميسانية الاارةة واأابها الخلام  -4

فقًا ل وائح المالية ل اارة -5  .الصر  و 

 .لقايا أل اقلرااات يراها كفي ة باأن أير العمل -2
 

 :المادة الثانية عشرة
 .يسانية خاصة ُلار  لات فصل ُمألقل ضمن ميسانية الاولةيكون ل اارة م

 
 :المادة الثالثة عشرة

 :للكون إيرااات الاارة وأموالها من
 .ا المااات الل  ُلخص  لها ف  ميسانية الاولة -1
 .اله باتة وا ااناتة والم نحة والوصاياة وما ف  اكمها -2

 . رة إضافلها إل  أموالهاالموار ا اُةخرى كالمبيعات الل  ُيقرر م   س ا اا -3
 :المادة الرابعة عشرة

                                                 
 :هة بالنم التالي19/49/4192وتاريخ ( 4 /م)ُموجب المرسوم الملكي رقم ُعدلت المادة الثامنة ب   - 42

 (.ُيعتبر الجتماع قانونياا بحضور خمسة أعضاء على األقل وتصدر القرارات باألكثرية المطلقة وفي حالة التساوي ُيرجح جانب الرئيس)
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ااندددات اللددد  ُيقدددرر م   دددس ا اارة قبول هدددا فددد  اأددداا خدددا  بالددداارةة وُلصدددر  فددد   دددنحة وا   لُدددار  الم 
 .اة رال الُمخصصة لها وفقًا ل  رو  الل  ُياااها م   س ا اارة

 
 :المادة الخامسة عشرة

 .المالية المأبقة يضع م   س ا اارة ائاة لن يا القوااا
 

 :المادة السادسة عشرة
يخضددع مو فددو الدداارة لن دداا اللقاادداة ولن دداا المددو فين فيمددا ا يلعددارل مددع مددا  دداء فدد  هددذا الن دداا 

 .ولوائا 
 

 :المادة السابعة عشرة
 . مع ااا ا خفل بمراقبة ايوان المراقبة ُيعيان م   س ا اارة مراقبًا أو أكلر ل اأابات
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 ما صةدر بشةأن النظةام
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 20/  م: الرقدا                                                                       
 هة2/4100/ 1: اللارير

 -----------------
 

 بعون اهلل تعالى
 بن عبد العزيةز آل سةعود خةالدنحن         

 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               
  

 .بناًء ا   ما لقلضي  المص اة العامة
وبعددا اا ددفع ا دد  المدداالين اللاأددعة ا ددرة والع ددرين مددن ن دداا م  ددس الددوسراء الصدداار 

 .هد22/11/1311ولارير ( 33)بالمرأوا الم ك  رقا 
ن ن اا اارة الم ك ابا العسيس الصاار بالمرأوا الم كد  وبعا اا فع ا   المااة اللاللة م

 .هد5/3/1302ولارير ( 45/ا)رقا 
 .هد11/1/1300ولارير ( 213)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 
 :رسمنا بما هو آت

 
مةةن المةةةادة الثالثةةةة مةةن نظةةةام دارة الملةةةك عبةةد العزيةةةز الصةةةادر (  )ُيعةةدل نةةةم الاقةةةرة   – أولا 

 :هة بالنم اآلتي8/4201/ وتاريخ (  1/م)وم الملكي رقم بالمرس
لمؤلةة  أحسةةن كتةةاب يتاةةق مةةع " جةةائزة الملةةك عبةةد العزيةةز"مةةنح جةةائزة سةةنوية باسةةم )

 (.أَراض الدارة
 .على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنايذ مرسومنا هذا  – ثانياا 

 
 التوقيع                                                                                

 خةالد بن عبد العزيز
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 هة42/2/4200وتاريخ  192قرار رقم 
 إن مجلس الوزراء 

 
هد الُملضدمن 20/2/1303ولارير  315/5/1بعا اا فع ا   خ اا معال  وسير اللع يا العال  رقا 

 يدا  –ااهل ال سيرة العربية المغفدور لد  الم دك ابدا العسيدس  أن  قا ُأن ئت اارة الم ك ابا العسيس لخ ياًا لذكرى
بغدرل خامدة لدارير المم كددة و غرافيلهداة وواابهدا وولارهدا الفكريدة والعمرانيددةة لدا خامدة لدارير ال سيددرةة  –اهلل لدراه 

 .وبفا العراة وا أفا بو   ااا
 دائس الم دك )إقامة مأدابقة أدنوية باأدا ومن بين اةامال الل  ُلمار أها لاقيقًا لذلك الها  النبيلة هو 

من المااة اللاللة الصاار ب  المرأدوا ( 5)وهذا الُمأما  منصو  ا ي  ف  ن اا إن اء الاارة ف  الفقرة ( فيصل
 .هد5/3/1302ولارير  45/الم ك  الكريا رقا ا

رة اللانيددة رأت الهيئددة وقددا ن مددت الدداارة ل ددك المأددابقة فدد  المددرة اةولدد ة لكنهددا ُقب يددل ا اددفن انهددا ل مدد
الُمن مددة لهدداة أندد  ربمددا يقددع هندداك اللبدداس بينهددا وبددين  ددائسة الم ددك فيصددل اللدد  لُن مهددا مكأأددة الم ددك فيصددل 
نُهما االميةة وأن  منعًا لهذا االلباس يمكن لعايل اأا ال دائسة مدن  الخيريةة ذلك ةنهما يلفقان ف  ااأاة وُكل م 

ذلدك ةن وااداة والغدرل نبيدل فد  كدل  –ا يهما رامة اهلل  –الم ك ابا العسيس  إل   ائسة(  ائسة الم ك فيصل)
نُهماة ورأت الهيئة أيضًا اللوصية برصا مب غ خمأمائة أل  لاير فد  ميسانيدة الداارة لخصد  ل دائسة الم دك ابدا  م 

الذل أ  ق ا   الداارةة العسيس باين للناأا ال وائس مع ُمأم  ال ائسة ماايًا ومعنويًاة وبما ي يق و فل ااأا 
 .وا   ال ائسة أيضًاة لُيمّكن إن اسها أنويًا ف  مواايا ُماااة

 .  لذا ير و الموافقة ا   لغيير ُمأما  ال ائسة المذكورة ولاايمها مااياً 
 

 :ُيقةةرر ما يأتي
 

ر بالمرسوم الملكي رقةم من المادة الثالثة من نظام دارة الملك عبد العزيز الصاد(  )نم الاقرة  لُيعد  – أولا 
 :هة بالنم اآلتي8/4201/ وتاريخ (  1/م)
 (.لمكل  أاأن كلاا يلفق مع أ رال الاارة" جائزة الملك عبد العزيز" منح  ائسة أنوية باأا)

 .نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا  – ثانياا 
  

 ولما ذكر حرر ، ، ،  
 التوقيع                                                                              

 د بن عبد العزيزفةهة                                                                         
 نائب رئيس مجلس الوزراء
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 4 / م : الرقدا                                                                       
 هة19/49/4192: اللارير    

 بعون اهلل تعالى
 نحن فةهد بن عبد العزيةز آل سةعود       

 ملك المملةكة العربيةة السعوديةة                                   
  

ولددددارير ( 33)مددددن ن دددداا م  ددددس الددددوسراء الصدددداار بالمرأددددوا الم كدددد  رقددددا ( 21)بعددددا اا ددددفع ا دددد  المددددااة 
 .هد22/11/1311
هدد 5/3/1302ولدارير ( 45/ا)بعا اا فع ا   ن اا اارة الم دك ابدا العسيدس  الصداار بالمرأدوا الم كد  رقدا و  

 .هد25/1/1300ولارير ( 30/ا)الُمعال بالمرأوا الم ك  رقا 
 .هد12/0/1413ولارير ( 232)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا  

 رسمنا بما هو آت
 :رة كما يليُيعدل نظام الدا – أولا 

 .أينما وردت في نظام الدارة( وزير المعار )محل عبارة ( وزير التعليم العالي)تحل عبارة  -أ 
 :تعدل المادة الرابعة لتكون بالنم التالي -ب

 :ُيشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي
 رئيةساا  وزير التةعليم العةالي

 عضةواا  ممثل عن وزارة التةعليم العةالي
 عضةواا  مثل عن وزارة المةعار م

 عضةواا  ممثل عن وزارة اإلعةالم
 عضةواا  ممثل عن جامعة الملك سعود

 عضةواا  أمةين عةام الدارة
  .ثالثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية ُيعينون بموافقة سامية، بناءا على ترشيح رئيس مجلس اإلدارة

وز عنةةد الضةةرورة أن يجتمةةع أكثةةر مةةن ذلةةك بةةدعوة مةةن يجتمةةع مجلةةس اإلدارة مةةرة كةةل ثالثةةة أشةةهر، ويجةة
 .رئيسه، أو بناءا على طلب أربعة من أعضائه، أو من األمين العام للدارة

 

 :ُتعدل المادة الثامنة لتكون بالنم التالي -ج
ُيعتبر الجتماع قانونياا بحضور خمسة أعضاء على األقل، وتصةدر القةرارات باألكثريةة المطلقةة، وفةي حالةة 

 .لتساوي ُيرجح جانب الرئيسا
 .على سمو نائب رئيس مجِلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنايذ مرسومنا هذا – اا ثاني

 

 التوقيع                                              
 فهد بن عبد العزيز                                               
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 هة42/0/4192وتاريخ  122قرار رقم 
 إن مجلس الوزراء 

ولدددارير  3211/ا/1بعدددا اا دددفع ا ددد  المعام دددة الدددواراة مدددن ايدددوان رئاأدددة م  دددس الدددوسراء رقدددا 
ا س ولددارير /11/5/1هددد الُم ددلم ة ا دد  خ دداا معددال  وسيددر اللع دديا العددال  بخ ابدد  رقددا 11/2/1411
ت البادددن الع مددد ة هدددد الُملضدددمن أن وسارة اللع ددديا العدددال  اخلصدددت با  دددرا  ا ددد  م ددداا20/1/1411

والاراأددات اللخصصددية الع يددا كال امعددات ومددا فدد  مأددلواهاة وةن اارة الم ددك ابددا العسيددس ُلعلبددر مركدددس 
أباددان أكدداايم  ف ندد  أأددنا أمرهددا إلدد  وسارة اللع دديا العددال  أيضددًا لار ددة ُل ددب   ااندداما  الدد  أن ميسانيددة 

 (.2)الاارة لرا ضمن ميسانية الوسارة لات فرع 
ولدارير  45/مدن ن داا الداارة الصداار بالمرأدوا الم كد  رقدا ا( 4)ان الن  الاال  ل مدااة ولما ك

وسيدر المعدار  رئيأدًاة ووكيدل وسارة المعدار  ل  دكون )هد يقض  بل كيل م   دس إاارلهدا مدن 5/3/1302
اقدددع لدددذا ي  دددا معاليددد  لعدددايل هدددذه المدددااةة ليصدددبح ل دددكيل الم   دددس م ابقدددًا ل و ( الدددر... الفنيدددة اضدددوًا 

وسيددر اللع دديا العددال  رئيأددًاة ووكيددل وسارة اللع دديا العددال  )والمضددمون مددن ايددن ا  ددرا  واللبعيددة وليكددون 
 (.الر... ل  كون ا اارية والمالية اضوًا 

 111ورقدا . هدد21/5/1303ولارير  32/5عا اا فع ا   رأل ُ عبة الخبراء بمذكرليها رقا وب
 .هد23/11/1411ولارير 

هدد 24/2/1412ولدارير  31ع ا   رأل ال  نة العامة بم  س الوسراء بمذكرلها رقدا وبعا اا ف
الذل وافقت ا   رأل ُ عبة الخبراء كما قررت أن يضدا  مملدل ادن وسارة ا ادفا إلد  اضدوية م  دس 

 "(.مملل"بالنأبة لوسارل  المعار  واللع يا العال  إل  ك مة )إاارة الاارة وأن ُلعال ك مة وكيل 
 .من ن اا الاارة( 3)أن سيااة أاضاء م  س إاارة الاارة يل  ا لعايل المااة  واين

واين أن ارلبا  الاارة بوسارة اللع يا العال  يقلض  إافل ابارة وسير اللع يا العدال  مادل ابدارة 
 . أينما ورات ف  الن اا( وسير المعار )

 
 :ُيقةةرر ما يأتي

 
 :ُيعدل نظام الدارة كما يلي – أولا 

 .أينما وردت في نظام الدارة( وزير المعار )محل عبارة ( وزير التعليم العالي)تحل عبارة  -أ 
 :لتكون بالنم التالي (1)تعدل المادة  -ب

 :ُيشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي
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 رئيةساا  وزير التةعليم العةالي
 عضةواا  ممثل عن وزارة التةعليم العةالي

 عضةواا  مةعار ممثل عن وزارة ال
 عضةواا  ممثل عن وزارة اإلعةالم

 عضةواا  ممثل عن جامعة الملك سعود
 عضةواا  أمةين عةام الدارة

ثالثة أعضاء مةن ذوي المكانةة العلميةة ُيعينةون بموافقةة سةامية، بنةاءا علةى ترشةيح رئةيس مجلةس 
 .اإلدارة

 

أن يجتمةع أكثةر مةن ذلةك بةدعوة يجتمع مجلس اإلدارة مرة كل ثالثةة أشةهر، ويجةوز عنةد الضةرورة 
 .من رئيسه، أو بناءا على طلب أربعة من أعضائه، أو من األمين العام للدارة

 

 :لتكون بالنم التالي (8)ُتعدل المادة  -ج
ُيعتبةةر الجتمةةاع قانونيةةاا بحضةةور خمسةةة أعضةةاء علةةى األقةةل، وتصةةدر القةةرارات باألكثريةةة 

 .لرئيسالمطلقة، وفي حالة التساوي ُيرجح جانب ا
 .نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا – اا ثاني

  

 ولما ذكر حرر ، ، ،  
 التوقيع                                                                                 

 بد العزيزفةهةد بن ع                                                                         
 رئيس مجلس الوزراء                                                                       
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 هة18/41/4142وتاريخ  192قرار رقم 
 إن مجلس الوزراء 

ولددارير  ر/1/1200يددوان رئاأددة م  ددس الددوسراء بددرقا بعددا اا ددفع ا دد  المعام ددة الددواراة مددن ا
رئدديس م  ددس إاارة اارة الم ددك ابددا  لم ة ا دد  خ دداا معددال  وسيددر اللع دديا العددال هددد الُم دد13/1/1412

  دددا معاليددد  الموافقدددة ا ددد  إادددااة ل دددكيل هدددد الُملضدددمن 13/2/1412ولدددارير  ا/35/5/1رقدددا العسيدددس 
 .م  س إاارة اارة الم ك ابا العسيس الواراة ف  المااة الرابعة من ن اا الاارة

ولددارير  45/الم ددك ابددا العسيددس الصدداار بالمرأددوا الم كدد  رقددا ا وبعددا اا ددفع ا دد  ن دداا اارة
 .هد5/3/1302

وبعا اا فع ا   المااة الرابعة والع رين من ن اا م  س الدوسراء الصداار بداةمر الم كد  رقدا 
 .هد3/3/1414ولارير  13/أ

 .هد3/11/1412ولارير  145وبعا اا فع ا   الماضر الُمعا ف  هيئة الخبراء رقا 
 .هد13/11/1411ولارير  552بعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم   س الوسراء رقا و 
 

 :ُيقةةرر
 

 :إعادة تشكيل مجِلس إدارة دارة الملك عبد العزيز على النحو التالي – أولا 
 رئيةساا  (أمير منطقة الرياض)صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبد العزيز  -
 نائباا للرئيس لعةاليوزير التةعليم ا -
 عضةواا  ممثل عن وزارة المةعار  -
 عضةواا  ممثل عن وزارة التعليم العالي -
 عضةواا  ممثل عن وزارة اإلعةالم -
 عضةواا  ممثل عن مكتبة الملك فهد الوطنية -
 عضةواا  األمةين العةام للدارة -
  .ئيس اإلدارةثالثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية ُيعينون بقرار من ر  -

 .تكون مدة عضوية ممثلي األجهزة المعنية في مجِلس إدارة الدارة ثالث سنوات فقط – اا ثاني
 

 رئيس مجلس الوزراء                                     
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 هة12/49/4148وتاريخ  ( 42)قرار رقم 

 إن مجلس الوزراء 
ولددارير  ر/1/12221م  ددس الددوسراء بددرقا يدوان رئاأددة بعدا اا ددفع ا دد  المعام ددة الددواراة مددن ا

صااا الأمو الم ك  رئيس م  س إاارة اارة الم دك ابدا العسيدس هد الُم لم ة ا   خ اا 12/0/1413
  ددا أددموه سيددااة ادداا أاضدداء م   ددس إاارة اارة هددد الُملضددمن 23/3/1413ولددارير  ا/421/5/1رقددا 

اضداء بداًا مدن لفلدة الد  يمكدن ااأدلفااة مدن الم ك ابا العسيس من ذول المكانة الع مية إلد  خمأدة أ
 .خبرات أكلر ااا ممكن من ذول اللخص  المناأا

ولددارير  45/وبعددا اا ددفع ا دد  ن دداا اارة الم ددك ابددا العسيددس الصدداار بالمرأددوا الم كدد  رقددا ا
 .هد5/3/1302

الم كد  رقدا وبعا اا فع ا   المااة الرابعة والع رين من ن اا م  س الدوسراء الصداار بداةمر 
 .هد3/3/1414ولارير  13/أ

 .هد23/12/1411ولارير  212وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 
 .هد12/11/1413ولارير  522وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم   س الوسراء رقا 

 
 :ُيقةةرر

 
هةةة 18/41/4142وتةاريخ  192مةةن قةرار مجلةةس الةوزراء رقةةم " أولا "تعةديل الاقةةرة األخيةرة مةةن البنةد 

 :بحيث يكون نصها كما يلي
 (.خمسة أعضاء من ذوي المكانة العلمية ُيعينون بقرار من رئيس مجلس اإلدارة)

 
 رئيس مجلس الوزراء                                                   
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 نظةام الوثةائق والمحاوظةات
 هة4190
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  1/  م: الرقدا                                                                   
 هة12/49/4190: اللارير

 ------------------
 بعون اهلل تعالى

 باسم خادم الحرمين الشرياين الملك      
 بن عبد العزيةز آل سةعود عبد اهللنحن                          

 ملك المملكة العربيةة السعوديةةنائب                                             
  

 .هد11/11/1410ولارير ( 412/أ)بعا اا فع ا   اةمر الم ك  رقا 
المدداالين اللاأددعة ا ددرة والع ددرين مددن ن دداا م  ددس الددوسراء الصدداار وبعددا اا ددفع ا دد  

 .هد22/11/1311ولارير ( 33)بالمرأوا الم ك  رقا 
 .هد11/0/1410ولارير ( 111)فع ا   قرار م  س الوسراء رقا وبعا اا 

 
 :نا بما هو آترسم

  

 .بالصيغة المرفقة بهذا الموافقة على نظام الوثائق والمحاوظات – أولا 
 .على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنايذ مرسومنا هذا – اا ثاني
 
 

 لتوقيعا                             
 بن عبد العزيز عبد اهلل                             
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 هة44/0/4190وتاريخ ( 429)قرار رقم 
 

 إن مجلس الوزراء 
 

ولددارير  ر/1/21311يدوان رئاأددة م  ددس الددوسراء بددرقا بعدا اا ددفع ا دد  المعام ددة الددواراة مددن ا
ولدارير  5033/414لصداا الدو ن  رقدا معال  وسير الماليدة وااقهد الُم لم ة ا   خ اا 3/12/1414
 .هد ب أن م روع ن اا المافو ات15/11/1414

 42هدد وُمدذكرلها رقدا 15/11/1412ولدارير  155وبعا اا فع ا د  ُمدذكرة ُ دعبة الخبدراء رقدا 
 .هد13/3/1411ولارير 

 .هد20/2/1410ولارير  110وبعا اا فع ا   الماضر الُمعا ف  ُ عبة الخبراء رقا 
 .هد5/0/1410ولارير  02اا فع ا   لوصية ال  نة العامة رقا وبعا 

 
 :ُيقرر ما يلي

 
 .الموافقة على نظام الوثائق والمحاوظات بالصيغة المرفقة بهذا

 . وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا
 
 

 التوقيع
 فهد بن عبد العزيز
 رئيس مجلس الوزراء
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 ظاتالوثائق والمحاو نظةام 
 

 :المادة األولى
 :الااات الواراة قرين ُكل منها –أينما ورات ف  هذا الن اا  –يكون ل مأميات اللالية 

 .هو المركس الو ن  ل ولائق والمافو ات :المةركةز- 4
أل وسارةة أو مصدد اة ُمأددلق ةة أو أل  هددة اكوميددة ذات  خصددية  :الجةهةاز- 1

 .معنوية مألق ة
هدد  اةوايددة اللدد  لالددول ا دد  مع ومددات للع ددق بأامددال ومصددالح  :ظاتالوثائق والمحاو - 2

الاولةة أدواء نل دت هدذه اةوايدة ادن امدل مدن أامدال أ هسلهدا أو 
اددددن أددددواهاة مددددا ااا أن اةمددددر يقلضدددد  اف هددددا ل اا ددددة إليهددددا أو 

 . لقيملها
 . ااريةه  الولائقة والمافو ات الخاصة باةامال ا  :الوثائق والمحاوظات اإلداريةة- 1
 .ه  الولائقة والمافو ات الخاصة باةمور المالية :الوثائق والمحاوظات المةةالية-  
 .ه  الولائقة والمافو ات الُملع قة بالن ا  اةأاأ  ل  هاس :الوثائق والمحاوظات التخصصية- 2

 
 :ثانيةالمادة ال

صديانلها وفهرأدلهاة ولصدنيفها بمدا الُمااف ة ا   الولدائق والمافو داتة و : الغرض من هذا النظام هو
ولن ديا لدااولهاة وذلدك مدع ُمرااداة مدا يلقدرر بالنأدبة لُمداا . ُيكفل أراة ااهلااء إل  ما لااو الاا ة إلي 

 . الاف 
 

 :المادة الثالثة
 :لنقأا الولائق والمافو ات إل  الفئات اللالية

دداة:الوثةةائق والمحاوظةةات اإلداريةةة -1 ُلعددا باا ددلراك مددع الددايوان العدداا ل خامددة  ولُددن ا وفقددًا لفئاددة مواا
 .المانية

دداة ُلعددا مددع وسارة الماليددة وااقلصدداا الددو ن ة :الوثةةائق والمحاوظةةات الماليةةة -2 ولُددن ا وفقددًا لفئاددة مواا
 .وايوان الُمراقبة

ولُدددن ا وفقدددًا ل دددوائح ملعدددااة ُلعددا ُكدددل ائادددة منهدددا باا دددلراك مدددع :الوثةةةائق والمحاوظةةةات التخصصةةةية -3
 .أو ال هات ذات العفقة ال هةة

 .وُلااا ال وائح اةنواع الل  لاخل لات كل فئة
 

 :المادة الرابعة
اةة كما يكون لكل  هاس رمس مألقل  .يكون ل ولائق والمافو ات ُخ ة مواا

 .وُلااا ال وائح لفاصيل ذلك
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 :المادة الخامسة
 :عًا وُلااا ال وائح ما ي  ُلاف  الولائق والمافو ات ف  ال هاسة أو ف  المركسة أو فيهما م

 .ُماة الاف  -1
 .أأاليا إرأال الولائق والمافو ات إل  المركس -2

 
 :المادة السادسة

 :لُقأا الولائق والمافو ات إل  نواين
 .ولائق ومافو ات ا ي وس إلففها -1
 .ولائق ومافو ات ي وس إلففها -2

 . ئق والمافو ات وأأاليا ومواايا إلففهاولااا ال وائح الم ار إليها ف  المااة اللاللة فئات هذه الولا
 

 :المادة السابعة
 .لُقأا الولائق والمافو ات ة رال اا فع إل  فئات

وُلاددداا ال دددوائح ل دددك الفئددداتة وقواادددا اا دددفع ا ددد  ُكدددل فئدددة منهددداة وضدددواب  إخدددرا  بعدددل الولدددائق 
  .والمافو ات أو صورها ااخل المم كة وخار ها

 
 :المادة الثامنة

 .ال هاس والمركس األخااا أنأا الموااة واة هسة والُمعاات كأواية ل ولائق والمافو اتا   
وُلاددداا ال دددوائح أأددداليا اللعامدددل مدددع أصدددول ل دددك الولدددائقة والمافو دددات وأوايلهدددا وااأدددلفااة مدددن ل دددك 

 . اةصول أو ماالها اةولية
 

 :المادة التاسعة
صددداار لوائ المركةةةز الةةةوطني للوثةةةائق )اددد  اللنفيذيدددة مركدددس ُيأدددما  ُين دددأ ة دددرال ل بيدددق هدددذا الن ددداا واو

  .وُيااا ن ام  أ راض ة ومهام ة وارلبا  اللن يم ( والمحاوظات
 

 :المادة العاشرة
 . ُيغ   هذا الن اا ما يلعارل مع  من أاكاا ُأخرى للع ق بالولائق والمافو ات

 
 :المادة الحادية عشرة

 .13أميةُيند ر هدذا الن داا ف  ال رياة الر 
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 نظةام الةمركز الوطةني
 للوثةائق والمحاوظةات

 هة4190
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   /  م: الرقدا                                                                    
 هة12/49/4190: اللارير

 ------------------
 بعون اهلل تعالى

 لكباسم خادم الحرمين الشرياين الم      
 بن عبد العزيةز آل سةعود عبد اهللنحن                          

 ملك المملكة العربيةة السعوديةةنائب                                             
  

 .هد11/11/1410ولارير ( 412/أ)بعا اا فع ا   اةمر الم ك  رقا 
مددن ن دداا م  ددس الددوسراء الصدداار  المدداالين اللاأددعة ا ددرة والع ددرينوبعددا اا ددفع ا دد  

 .هد22/11/1311ولارير ( 33)بالمرأوا الم ك  رقا 
 .هد11/0/1410ولارير ( 111)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 
 :نا بما هو آترسم

  

 .بالصيغة المرفقة بهذا الموافقة على نظام المركز الوطني للوثائق والمحاوظات – أولا 
 .و نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنايذ مرسومنا هذاعلى سم – اا ثاني
 
 

 التوقيع                
 بن عبد العزيز عبد اهلل              
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 هة44/0/4190وتاريخ ( 424)قرار رقم 
 

 إن مجلس الوزراء 
 

ولددارير  ر/1/21311يدوان رئاأددة م  ددس الددوسراء بددرقا بعدا اا ددفع ا دد  المعام ددة الددواراة مددن ا
ولدارير  5033/414معال  وسير الماليدة وااقلصداا الدو ن  رقدا هد الُم لم ة ا   خ اا 3/12/1414
 .هد ب أن م روع ن اا المركس الو ن  ل مافو ات15/11/1414

 42هدد وُمدذكرلها رقدا 15/11/1412ولدارير  155وبعا اا فع ا د  ُمدذكرة ُ دعبة الخبدراء رقدا 
 .ده13/3/1411ولارير 

 .هد20/2/1410ولارير  110وبعا اا فع ا   الماضر الُمعا ف  ُ عبة الخبراء رقا 
 .هد5/0/1410ولارير  02وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة رقا 

 
 :ُيقرر ما يلي

 
 .الموافقة على نظام المركز الوطني للوثائق والمحاوظات بالصيغة المرفقة بهذا

 . بذلك صيغته مرفقة بهذاوقد أعد مشروع مرسوم ملكي 
 
 

 التوقيع
 فهد بن عبد العزيز
 رئيس مجلس الوزراء
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 المركز الوطةني للوثائق والمحاوظاتنظةام 
 
 

 :المادة األولى
يكدددون ل مأدددميات الدددواراة فددد  هدددذا الن ددداا نفدددس الدددااات الدددواراة فددد  المدددااة اةولددد  مدددن ن ددداا الولدددائق 

 .والمافو ات
 

 :ثانيةالمادة ال
يددرلب  إااريددًا بددرئيس ( المركةةز الةةوطني للوثةةائق والمحاوظةةات) ددأ بمو ددا هددذا الن دداا مركددس ُيأددما  ُين

  .ايوان رئاأة م   س الوسراء
 

 :المادة الثالثة
 دددرل المركدددس وضدددع ن ددداا الولدددائق والمافو دددات موضدددوع اللنفيدددذة ولددد  فددد  أدددبيل ذلدددك الخددداذ كافدددة 

 :لمهمة ومن ذلكالوأائل والأبل الل  لمكن  من القياا بهذه ا
 .إاااا ال وائح اللنفيذية الفسمة لن اا الولائق والمافو ات ولنفيذها بعا إقرارها -1
 .إاااا اليل لصني  مواا ل ولائق والمافو اتة واليل لرميس  امل ة هسة الاولة -2

 مددع الولددائق والمافو دداتة وفهرأددلهاة ولصدددنيفهاة ولرميسهدداة واف هدداة وصدديانلهاة ولن دديا لدددااولها  -3
 .فقًا لن اا الولائق والمافو ات ولوائا  اللنفيذيةة وخ ل  اللصني  واللرميسو 

ا  ددددرا  والملابعددددة الفنيددددة لعم يددددات الافدددد  فدددد  اة هددددسة الاكوميددددةة والعمددددل ا دددد  امايددددة الولددددائق  -4
 .والمافو ات

 .قرارهاإاااا اللن يا ا اارل وا  راءات ا اارية والفنية الفسمة ةامال المركس ولنفيذها بعا إ -5

 .لوفير البياناتة والمع ومات ان الولائقة والمافو ات ل مألفياين منها وفقًا ل وائح المركس: أ    -2

ل ميدددددددع اةن مدددددددةة وال دددددددوائحة واللع يمددددددداتة واالفاقيددددددداتة والمعاهددددددداات وفقدددددددًا لن ددددددداا الولدددددددائق : ا 
 .والمافو ات ولوائا 

والمافو ددات فدد  المم كددةة ولبدداال الخبددرات  لاقيددق اللنأدديق واللكامددل مددع اة هددسة المعنيددة بالولددائق -1
 .والمع ومات معها

 :لاقيق اللعاون مع م ال الولائق والمافو ات مع اة هسة الُمخلصة اوليًاة وذلك ان  ريق -3

اا لراك ف  الهيئاتة والُمن مات ا ق يميةة والاوليدة فد  م دال الولدائق والمافو داتة واضدور : أ  
اااا الباون الملع قة بذلكالناواتة والمكلمراتة والا   .قات الع مية الملخصصةة واو

 .لباال المع ومات مع المراكس الو نية ل ولائق والمافو ات ف  العالا: ا 
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العمددددل مددددع ال هددددات الُمخلصددددة ا دددد  إي دددداا العناصددددر الو نيددددة المكه ددددة ل عمددددل فدددد  م ددددال الولددددائق  -0
 .والمافو اتة والخاذ كافة الأبل المكاية لذلك

 .إلف  المافو ات والولائق الل  يلقرر إلففها بمو ا الفئاة الخاصة بذلك ا  را  ا   -11
 

 :المادة الرابعة
 :يكون ل مركس هيئة لخل  بما ي  

 .رأا الأياأة العامة ل مركسة وملابعة لنفيذها -1
لددائق اقلددراح مددا لددراه مناأددبًا مددن اةن مددةة وال ددوائحة وا  ددراءات اللدد  ُلكف ددل اللنفيددذ اةملددل لن دداا الو  -2

 .والمافو ات

 .إصاار ال وائح اللنفيذية لن اا الولائق والمافو ات -3

 .الموافقة ا   الخ  ة والبرامجة والم رواات الل  لقلراها إاارة المركس -4
 

 :المادة الخامسة
 :ُتشكل الهيئة من

 رئيأداً  رئيس ايدوان رئاأة م   س الوسراء- 1
 اضدواً  اةمدين الدعداا لدم   دس الوسراء - 2
 اضدواً  رئيس ُ عبة الخبراء بم   س الوسراء- 3
 اضدواً  مدايدر اداا المدركس- 4
  .لفلة أاضاء ُيخلارون بأمر أاا  لماة لفن أنوات قاب ة ل ل ايا لُماة ممال ة- 5

 
 :المادة السادسة

إا باضدددور ل لمدددع الهيئدددة برئاأدددة رئيأدددهاة أو مدددن ُينيبددد  مدددن اةاضددداءة وا ُيعلبدددر اا لمددداع ن اميدددًا 
 .أ  بية اةاضاء

 
 :المادة السابعة

 .لصار قرارات الهيئة بأ  بية أصوات الااضرينة وانا لأاول اةصوات ُيعلبر صوت الرئيس ُمر ااً 
 

 :المادة الثامنة
 . ُيعين ل مركس ماير ااا بالمرلبة الخامأة ا رة

 
 :المادة التاسعة
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 : ل  ف  أبيل ذلك ما ي  يلول  ماير ااا المركس إاارةة ولصري   كون ة و 
 .اقلراح خ   المركسة وبرام  ة وم رواال ة وا  را  ا يها بعا الموافقة ا يها -1
 .اقلراح ال وائح اللنفيذية لهذا الن اا -2

 .اقلراح اللن يمات الُمناأبة ل ولائق والمافو ات بما يلفق والل ور الفن  وا اارل -3

 .عمللقايا أل اقلرااات يراها كفي ة باأن أير ال -4

 .لمليل المركس ف  صفل  مع ال هات اُةخرى -5

 .لنفيذ قرارات الهيئة -2

ن اسال  إل  الهيئة -1  .رفع لقارير اورية ان أير أامال المركسة واو
 

 :المادة العاشرة
 . يكون ل مركس ميسانية خاصة

 
 :المادة الحادية عشرة

 . لمافو اتُيغ   هذا الن اا ما يلعارل مع  من أاكاا ُأخرى للع ق بالولائق وا
 

 :ة عشرةالمادة الثاني
 .10ُيند ر هدذا الن داا ف  ال رياة الرأمية
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 نظةام مكتبة الملك فهد الوطنية
 هة4149

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88 

 0/  م: الرقدا                                                                       
 هة4149/ /42: اللارير

 -----------------
 بعون اهلل تعالى

 بن عبد العزيةز آل سةعود فةهدنحن         
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               

  
بعددا اا ددفع ا دد  المدداالين اللاأددعة ا ددرة والع ددرين مددن ن دداا م  ددس الددوسراءة الصدداار 

 .هد22/11/1311رير ولا( 33)بالمرأوا الم ك  رقا 
ولدارير ( 11/ا)وبعا اا فع ا   ن اا الم بواات والن ر الصاار بالمرأوا الم ك  رقا 

 .هد13/4/1412
 .هد2/5/1411ولارير ( 31)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 
 :نا بما هو آترسم

  

 .فقة بهذاالموافقة على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية بالصيغة المر  – أولا 
 .على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنايذ مرسومنا هذا – اا ثاني
 
 

 التوقيع
 فهد بن عبد العزيز
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 هة4149/ /2وتاريخ ( 89)قرار رقم 
 

 إن مجلس الوزراء 
 

 فد  (ر/15011)الواراة مدن ايدوان رئاأدة م  دس الدوسراء بدرقا المرفقة بهذا بعا اا فع ا   المعام ة 
صااا الأمو الم ك  النائا اللان  لرئيس م  س الوسراء ووسير الدافاع هد الُم لم ة ا   خ اا 2/12/1410

ولددددددددارير ( 31/2/1/12)وال يددددددددران والمفددددددددل  العدددددددداا ونائددددددددا رئدددددددديس ال  نددددددددة الُع يددددددددا لقصددددددددفح ا اارل رقددددددددا 
ولدددددددارير ( 130)قدددددددرارًا بدددددددرقا  هدددددددد الُملضدددددددمن أن ال  ندددددددة الُع يدددددددا لقصدددددددفح ا اارل قدددددددا الخدددددددذت22/3/1410
هد يقض  بلاويل مكلبة الم ك فهدا اللد  ي درل العمدل االيدًا ا د  إن دائها فد  مايندة الريدال إلد  22/1/1410

مكلبة و نية ل مم كة العربية الأعوايةة وذلك وفقدًا لم دروع الن داا والهيكدل اللن يمد  ال دذين أ دلمل ا يهمدا هدذا 
 .القرار

 .هد22/1/1410ولارير ( 130)ل  نة الع يا لقصفح ا اارل رقا وبعا اا فع ا   قرار ا
 .هد31/3/1411ولارير  (55)رقا لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء وبعا اا فع ا   
 .هد21/4/1411ولارير  (50)ُ عبة الخبراء رقا ُمذكرة وبعا اا فع ا   

 .هد23/4/1411ولارير  (23)رقا  لم  س الوسراءوبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة 
 

 :ُيقرر ما يلي
 

 .بالصيغة المرفقة بهذا الموافقة على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية –    أولا 
 .وقد ُأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقة بهذا

 :يكون التنظيم اإلداري لمكتبة الملك فهد الوطنية وفقاا لما يلي –  ثانيةاا 
 :ويرتبط به مجلس األمناء،

 :أمين المكتبة، وترتبط به مباشرة الوحدات التالية -
 .مكتب األمين -4
 .إدارة التخطيط والتطوير -1
 .إدارة العالقات -2
 .الُمراقب المالي -1
 :نائب األمين، وترتبط به ُمباشرة ما يلي - 

 :اإلدارة العامة لالقتناء وتنظيم المعلومات، ويتارع عنها 4/ 
 .يوجرافية الوطنيةإدارة الببل
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 .إدارة التكشي  والستخالم
 .إدارة التصني  والاهرسة

 .إدارة التزويد
 .إدارة التقنينات المعيارية

 :اإلدارة العامة لخدمات المستايدين، ويتارع عنها ما يلي 1/ 
 .إدارة المجموعات

 .إدارة قواعد المعلومات
 .إدارة اإلعارة

 .إدارة الخدمات المرجعية
 .راسات المرجعيةإدارة الد

 :اإلدارة العامة للخدمات المساعدة، ويتارع عنها 2/ 
 .إدارة الُمصغرات والوسائل السمعية البصرية

 .إدارة الطباعة والنشر
 .الحاسب اآللي

 :اإلدارة العامة لإليداع والتسجيل، ويتارع عنها ما يلي -2
 .إدارة التسجيل

 .إدارة الترقيمات الدولية
 .نظاميإدارة اإليداع ال

 :اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية، ويتارع عنها -2
 .إدارة شؤون الموظاين
 .إدارة الشؤون المالية

 .إدارة الخدمات المساندة
 .إدارة الُمشتريات

 .مركز التصالت اإلدارية
 .الُمسةتودع

 .التنظيمية المرفقة يكون الهيكل التنظيمي لمكتبة الملك فهد الوطنية وفقاا للخريطة –  ثالثةاا 
 .تقوم اللجنة اإلدارية التحضيرية بَعداد دليل تنظيمي لمكتبة الملك فهد الوطنية – رابعةاا 

 .ل يجوز إدخال أي تعديل على هذا التنظيم إل بموافقة اللجنة العليا لإلصال  اإلداري – خامساا 
 .بُمتابعة تطبيق هذا النظام( زية للتنظيم واإلدارةاإلدارة المرك)تقوم وزارة المالية والقتصاد الوطني  – سادساا 
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ُتصر  مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس األمناء وفقاا لما ُيصر  ألعضةاء مجلةس إدارات المؤسسةات  –  سابعاا 
 .هة8/1/4202وتاريخ ( 128)العامة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 

الوطنية في الرياض إلةى تسةمية ُأخةرى تتناسةب ووضةعها  تقوم وزارة المعار  بتعديل اسم دار الكتب – ثامنةاا 
 .  باعتبارها مكتبة عامة

 
 
 

 التوقيع
 عبد اهلل بن عبد العزيز

 نائب رئيس مجلس الوزراء
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 كتبة الملك فهةد الوطنةيةنظةام م
 

 :المادة األولى
( مكتبةة الملةك فهةد الوطنيةة)ة باأدا ُلاول مكلبة الم ك فها إل  مكلبدة و نيدة ل مم كدة العربيدة الأدعواي

ولكددون لهددا  خصددية االباريددة ُمأددلق ةة ولددرلب  إااريددًا بددايوان رئاأددة م  ددس الددوسراءة ويكددون مقرهددا ماينددة 
 .الريال وي وس إن اء فروع لها ااخل المم كة

 
 :ثانيةالمادة ال

ولهدا فد  أدبيل . بد  ون درهلها  المكلبة إل  اقلناء ا نلا  الفكرل ولن يم  وضدب   ولوليقد  واللعريد  
 :ما ي   –من  ير لاايا اخلصاصها  –لاقيق ذلك 

 . مع ُكل ما ُين ر ااخل المم كة -1
 . مع ما ين ره أبناء المم كة خار ها -2

 . مع ما ُين ر ان المم كة -3

 . مع ما ُيعلبر من الموضواات الايوية ل مم كة من إنلا  فكرل االم  -4

الفكدرل فد  الخدار  ممدا ُيأدااا ا د  اراأدة الاضدارة ا نأدانية  مع ُكل ما ُيمكن  مع  مدن ا نلدا   -5
 .ومأايرلها ف  ُمخل   نواايها

 مدع ُكلددا اللددران والمخ و ددات والمصددورات الندداارة والم بوادات والولددائق الُمنلقدداة وبدداةخ  مددا لدد   -2
 .افقة بالاضارة العربية وا أفمية

 .لأ يل ما يواع لايها وفقًا لألن مة -1

 .و رافية الو نية والفهارس الموااة و يرها من أاوات اللوليقإصاار البب ي -3

 .إن اء قوااا ل مع ومات البب يو رافية -0

 .لقايا الاراأات المر عية لأل هسة والهيئات الاكومية -11

 .لقايا الخامات المر عية وا اارة لألفراا واة هسة والهيئات الاكومية الخاصة -11

 .والمكلمراتإقامة ولن يا معارل الُكلا والناوات  -12

 .لمليل المم كة ف  ال قاءات والمكلمرات الل  لل  ا لمليًف اوليًاة وذلك ف  م ال اخلصاصها -13

 .اللعاون ولباال المع ومات والم بواات مع المكلبات والهيئات والُمن مات الاولية -14

 :قيااة ول وير أامال وخامات المكلبات ومراكس المع ومات ان  ريق -15

أأاأددد  فددد  وضدددع الخ ددد  الو نيدددة ةن مدددة المكلبدددات والمع ومدددات والولدددائق  الُم ددداركة بددداور –أ  
 .باللنأيق مع ال هات المعنية

الُم دداركة بدداور أأاأدد  فدد  وضددع المواصددفات والمقدداييس البب يو رافيددة الو نيددة باللنأدديق مددع  –ا 
 .ال هات المعنيةة ول  يع وُملابعة ل بيقها ف  المكلبات ومراكس المع ومات
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ذ بدددرامج اأدددللمار المع ومدددات بمدددا فددد  ذلدددك إن ددداء  دددبكة مع ومدددات لعاونيدددة بدددين المكلبدددات لنفيددد –  
 .ومراكس المع ومات

 .  الُمأاهمة ف  إاااا ون ر الباون والاراأات واةالة الخاصة بأامال المكلبات والمع ومات -ا  
 

 :المادة الثالثة
 :يكون ل مكلبة م  س ُأمناء يلكون من

أاضدداء ممددن لهددا اهلمدداا ب ددكون المكلبدداتة يددلا اخليددارها بددأمر م كدد ة ولكددون رئدديس ل م  ددس وخمأددة  -
 .21ماة اضويلها لفن أنوات قاب ة ل ل ايا مرة واااة فق 

 .اضدواً     أمين المكلبة -
 

 :المادة الرابعة
م   س اُةمنداء هدو الأد  ة المأدئولة ادن رأدا الأياأدة العامدة ل مكلبدة فد  اداوا هدذا الن داا واةن مدة 

 .خرى ذات العفقةاةُ 
 :ول  أن يلخذ  ميع القرارات الفسمة للاقيق أهاا  المكلبةة وا   و   الخصو 

اقلددراح اةن مددة الخاصددة با يددااع الن ددام  واقددوق الم كيددة الفكريددةة وامايددة اللددران الفكددرل الددو ن   -1
 .و ير ذلك من اةن مة ذات العفقة بم ال امل المكلبة

 ااريدددة اللددد  لأدددير ا يهدددا المكلبدددةة وال دددوائح اللددد  لُدددن ا  دددكون منأدددوبيها إصددداار ال دددوائح الماليدددة وا -2
باا دددلراك مدددع وسارة الماليدددة وااقلصددداا الدددو ن  والدددايوان العددداا ل خامدددة المانيدددة بمدددا يلفدددق واةن مدددة 

 .القائمة

 .إصاار ال وائح اللنفيذية لهذا الن اا -3

 .االماا برامج المكلبة وم رواالها -4

 .ية المكلبة والن ر ف  اأابها الخلام  لمهياًا لرفع  إل  م  س الوسراءاقلراح م روع ميسان -5

 .لكون ل ان اائمة أو مكقلة من بين أاضائ  أو من  يرها ل قياا بما يك فها ب  الم  س -2
 

 :المادة الخامسة
يعقا الم  س ا لمااال  بصفة اورية بنداًء ا د  اادوة مدن رئيأد  أو مدن ُينيبد  أو مدن أ  بيدة اةاضداء 
وفقددًا لفئاددة ااخ يددة ُيصددارها الم  ددسة ا دد  أاا لقددل ا لمااالدد  اددن أربعددة ا لمااددات خددفل العددااة وا 
يكدون ا لمدداع الم  ددس ن اميددًا إا باضدور اة  بيددة الم  قددة ةاضددائ  ا د  أن يكددون مددن بيددنها الددرئيس 

ا اللأدداول ُيددر ح ال انددا أو مددن ُينيبدد  اندد ة ولصددار القددرارات بموافقددة اة  بيددة الُم  قددة ل ااضددرينة واندد
 . الذل من  الرئيس

 :المادة السادسة
                                                 

 .هة11/2/4142وتاريخ ( 1)ُعدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم  - 19
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 .ا لقل مرلبل  ان الخامأة ا رة( أمين مكلبة الم ك فها الو نية)يكون ل مكلبة أمين بمأم  
 

 :المادة السابعة
أمددين المكلبددة هددو المأددئول اللنفيددذل اددن إاارة المكلبددة فدد  ادداوا مددا يقضدد  بدد  هددذا الن ددااة ومددا ُيقددرره 

ولاداا صدفايال  ومأدئوليال  . كما أن  يمل ها أماا القضاء والهيئدات والمكأأدات اُةخدرى. اُةمناء م  س
  .بمو ا ائاة ااخ ية ُيصارها م  س اُةمناء

 
 :المادة الثامنة

يأددرل ا دد  منأددوب  المكلبددة ن دداا الخامددة المانيددة ولوائادد  فدد  اةمددور اللدد  ا يددلا لن يمهددا بمو ددا 
ر وفقددًا ل فقددرة اللانيددة مددن المددااة الرابعددة مددن هددذا الن ددااة وفدد  كددل اةاددوال يأددرل ن دداا ال ددوائح اللدد  لصددا

 . اللقااا المان  ا   المو فين الأعوايينة كما يأرل ن اا اللأمينات اا لمااية ا   الُعمال
 

 :المادة التاسعة
 :لكون ل مكلبة ميسانية ُمألق ةة وللكون أموالها من

 .لها من ميسانية الاولة ا المااات الل  ُلخص  -1
 .الاخل الذل لاصل ا ي  من ممارأة ن ا ها -2

ددنح والوصددايا اللدد  لُقدداا ل مكلبددةة ولُقبددل اأددا القوااددا اللدد  يضددعها م  ددس  -3 اانددات والم  اله بددات وا  
 . اُةمناء

 
 :المادة العاشرة

أكلدددر ل اأدددابات مدددن  مدددع اددداا ا خدددفل برقابدددة ايدددوان المراقبدددة العامدددة ُيعدددين م  دددس اُةمنددداء مراقبدددًا أو
اة دددخا  ال بيعيدددين ممدددن للدددوافر فددديها ال دددرو  القانونيدددةة ولكدددون لهدددا اقدددوق المراقدددا فددد  ال دددركات 

 .الُمأاهمة وا ي  وا بال 
 

 :المادة الحادية عشرة
 .ُي غ  هذا الن اا ما يلعارل مع 

 
 :ة عشرةالمادة الثاني

 .21ُيند ر هدذا الن داا ف  ال رياة الرأمية
 
 

                                                 
 .هة19/44/4190وتاريخ ( 2121)ُنشر بجريدة ُأم القرى في عددها رقم  -  14
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 ما صةدر بشةأن النظةام
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 1/ م : الرقدا                                                                           

 هة11/2/4142: اللارير
 -----------------

 
 بعون اهلل تعالى

 نحن فةهد بن عبد العزيةز آل سةعود            
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                        

ولدددارير ( 01/أ)المدددااة الأدددبعين مدددن الن ددداا اةأاأددد  ل اكدددا الصددداار بددداةمر الم كددد  رقدددا بنددداًء ا ددد  
 .هد21/3/1412

ولددددارير  (13/أ)الم كدددد  رقددددا  المددددااة الع ددددرين مددددن ن دددداا م  ددددس الددددوسراء الصدددداار بدددداةمرا دددد  ندددداًء وب
 .هد3/3/1414

الماالين الأابعة ا رة واللامنة ا درة مدن ن داا م  دس ال دورى الصداار بداةمر الم كد  رقدا وبناًء ا   
 .هد21/3/1412ولارير ( 01/أ)

ولدددارير ( 0/ا)وبعدددا اا دددفع ا ددد  ن ددداا مكلبدددة الم دددك فهدددا الو نيدددة الصددداار بالمرأدددوا الم كددد  رقدددا 
 .هد13/5/1411

 .هد0/1/1411ارير ول( 1/2/11)وبعا اا فع ا   قرار م  س ال ورى رقا 
 .هد21/3/1411ولارير ( 44)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 

 :رسمنا بما هو آت
 

وتةاريخ ( 0/م)تعديل المادة الثالثة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصةادر بالمرسةوم الملكةي رقةم   – أولا 
 :هة لتصبح بالنم اآلتي4149/ /42

 :ء يتكون منيكون للمكتبة مجلس ُأمنا
رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكةي  -

 .وتكون مدة عضويتهم ثالث سنوات قابلة للتجديد مرتين
 .أمين للمكتبة      عضةواا  -

 .والوزراء كل فيما يخصه، تنايذ مرسومنا هذاعلى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء   – ثانياا 
 

 يعالتوق
 فهد بن عبد العزيز
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 هة14/2/4142وتاريخ  (11)قرار رقم 
 
 ن مجلس الوزراء إ

 
ولددددددارير ( 3112)الُمعام ددددددة الددددددواراة مددددددن ايددددددوان رئاأددددددة م  ددددددس الددددددوسراء بددددددرقا  بعددددددا اا ددددددفع ا دددددد 

هددد الُم ددلم ة ا دد  خ دداا أددمو أميددر من قددة الريددال 12/2/1411ولددارير ( 145/3)هدددة ورقددا 12/2/1412
هدددد ب دددأن   دددا أدددموه 2/3/1412ولدددارير ( خ/21/1/4) ددد  مكلبدددة الم دددك فهدددا الو نيدددة رقدددا والُم دددر  العددداا ا

 .الموافقة ا   إاااة ل كيل م  س ُأمناء المكلبة من أاضائ  الأابقين بصفة األلنائية
ولدددارير ( 0/ا)وبعدددا اا دددفع ا ددد  ن ددداا مكلبدددة الم دددك فهدددا الو نيدددة الصددداار بالمرأدددوا الم كددد  رقدددا 

 .هد13/5/1411
 .هد22/1/1412ولارير ( 02)ا اا فع ا   ُمذكرة هيئة الُخبراء رقا وبع

 .هد0/1/1411ولارير ( 1/2/11)وبعا الن ر ف  قرار م  س ال ورى رقا 
 .هد22/2/1411ولارير  15م  س الوسراء رقا ل وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة

 
 :يقةةرر
 

وتةاريخ ( 0/م)فهد الوطنية الصادر بالمرسةوم الملكةي رقةم تعديل المادة الثالثة من نظام مكتبة الملك 
 :هة لتصبح بالنم اآلتي4149/ /42

 :يكون للمكتبة مجلس ُأمناء يتكون من
رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكةي  -

 .وتكون مدة عضويتهم ثالث سنوات قابلة للتجديد مرتين
 .بة      عضةواا أمين للمكت -

 .مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا ُنظموقد 
 
 

 التوقيع
 فهد بن عبد العزيز
 رئيس مجلس الوزراء
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 نظةام حماية حقوق المؤل 
 هة4149
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 44/  م: الرقدا                                                                       
 هة4149/ /40: لاريرال

 -----------------
 بعون اهلل تعالى

 بن عبد العزيةز آل سةعود فةهدنحن         
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               

  
بعدددا اا دددفع ا ددد  المددداالين اللاأدددعة ا دددرة والع دددرين مدددن ن ددداا م  دددس الدددوسراء الصددداار 

 .هد22/11/1311ولارير ( 33)ا الم ك  رقا بالمرأو 
ولدارير ( 11/ا)وبعا اا فع ا   ن اا الم بواات والن ر الصاار بالمرأوا الم ك  رقا 

 .هد13/4/1412
 .هد25/2/1411ولارير ( 31)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 
 :نا بما هو آترسم

  

 .بالصيغة المرفقة بهذا ؤل الموافقة على نظام حماية حقوق الم – أولا 
 .على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنايذ مرسومنا هذا – اا ثاني
 
 

 التوقيع
 فهد بن عبد العزيز
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 هة1/4149/ 1وتاريخ  (29)قرار رقم 
 

 إن مجلس الوزراء 
 

م  دددس الدددوسراء بدددرقا بعدددا اا دددفع ا ددد  الُمعام دددة الُمرفقدددة بهدددذا الدددواراة مدددن ايدددوان رئاأدددة 
 242/و/هددد الُم ددلم ة ا دد  خ دداا معددال  وسيددر ا اددفا رقددا ا13/2/1415ر ولددارير /5/2123

 .هد ب أن م روع ن اا اماية اقوق المكل 4/2/1415ولارير 
ولددارير  11/وبعدا اا دفع ا د  ن دداا الم بوادات والن در الصداار بالمرأددوا الم كد  رقدا ا

 .هد13/4/1412
 .هد20/11/1410ولارير  104ُمذكرة هيئة الُخبراء رقا  وبعا اا فع ا  

 .هد20/11/1410ولارير  105وبعا اا فع ا   الماضر الُمعا ف  ُ عبة الخبراء رقا 
 .هد12/2/1411ولارير  25وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء رقا 

 

 :يقرر ما يلي
 

وقةد ُأعةد مشةروع  بالصيغة المرفقة بهةذا ق المؤل الموافقة على نظام حماية حقو – أولا 
 .مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا

مةةن المةةادة الثالثةةين ( 4)يكةةون المستشةةار القةةانوني المشةةار إليةةه فةةي الاقةةرة رقةةم  – اا ثانيةة
 .المتعلق بتشكيل لجنة للنظر في مخالاات أحكام هذا النظام سعودياا 

 
 التوقيع

 فهد بن عبد العزيز
 جلس الوزراءرئيس م
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 حمةاية حقوق المؤل نظةام 
 

 تعريفـات
 

 :المادة األولى
 : لال الُمص  اات اللالية ايلما ورات ف  هذا الن اا ا   ما ي  

 .ُيقصا ب  أل امل أاب ة أو ا م ة أو فن  لا يأبق ن ره :الُمةصةنة 
لُمصدددن ة أا أل  دددخ  ُن دددر الُمصدددن  منأدددوبًا إليددد  أدددواء  بدددذكر اأدددم  ا ددد  ا :المةةؤلة  

بددأل  ريقددة مددن ال ددرق الُملبعددة فدد  نأددبة الُمصددنفات لمكلفيهددا إا إذا قدداا الدداليل 
 .ا   اكس ذلك

هدددو نقدددل الُمصدددن  ب ريقدددة مبا دددرةة أو  يدددر مبا دددرة إلددد  ال مهدددور أدددواء بنقدددل  :النةةةشةر 
الُمصددن  ذالدد ة أو اأددلخرا  ُنأددرة أو صددور مندد ة أو مددن أل مددن أ سائدد  يمكددن 

 . أمااهاة أو ركيُلها أو أااكهاقراءلهاة أو 
هو ا ن اء الذل لوفرت في  اناصر ال اةة أو لمّيس ب ابع خا   يدر معدرو   : البةةةتكار

 .من قبل
هددو إنلددا  ُنأددخةة أو أكلددر مددن أاددا الُمصددنفات اةابيددةة أو الفنيددةة أو الع ميددة أو  :الستنةةساخ

 .مرئية أل صورة مااية بما ف  ذلك أل لأ يفت صوليةة أو
ُيقصدددا بددد   ميدددع الُمصدددنفات اةابيدددةة أو الفنيدددةة أو الع ميدددة اللددد  ُيفلدددرل أنهدددا  :الاولكلور الوطني

ُابلكرت ف   اةراض  الأعواية من قبل مكلفين  ُيفلرل أنها ُيعلبدرونة أو كدانوا 
ُيعلبرون من الموا نين الأعوايينة وانلق ت مدن  يدل إلد   يدل ول دكل  دسءًا مدن 

 . اف  اللق يال الأعوالاللران اللق
 .وسارة ا افا :الةةةوزارة
 .وسير ا افا : الةةوزيةر

 
 الباب األولى

 الُمصنفـات التي ُيحمى مؤلفوها
 

 :ثانيةالمادة ال
يلملددع بامايددة هددذا الن دداا مكلفددو الُمصددنفات الُمبلكددرة فدد  الع ددواة وا،اااة والفنددون أيددًا كددان نددوع هددذه 

 .لعبير انهاة أو أهميُلهاة أو الغرل من لأليفهاالُمصنفاتة أو  ريقة ال
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 :المادة الثالثة
ل ُمل الاماية بمو ا ااا مكلف  الُمصدنفات اللد  يكدون م هدر اللعبيدر انهدا الكلابدةة أو الصدوتة أو 

 :الرأاة أو اللصويرة أو الاركة وبو   خا  ما يأل 
 .الُكلا والُكليباتة و يرها من المواا المكلوبة -1
 .الل  ُل ق   فويًا كالُمااضرات والُخ ا والمواا ة وما ُيمال ها كاة عار واةنا ياالُمصنفات  -2

 .المكلفات المأراية واللملي يات وااألعراضات وناو ذلك من العرول الل  لكاى باركات -3

 .الُمصنفات الل  ُلعا خصيصًا لُلذاع أو ُلعرل بوأا ة ا ذااة أو الل يفسيون -4

 .لفن الل كي   والعمارة والفنون الُسخُرفية والاياكة الفنيةأامال  الرأوا وأامال ا -5

 .أامال الفنون الل بيقية أواء كانت ارفية أا صنااية -2

أامدددال اللصدددوير الفولدددو راف  بمدددا فددد  ذلدددك اةامدددال اللددد  ُيأدددلخاا فيهدددا أأددد وا  دددبي  باللصدددوير  -1
 . ير ملبل  ا   ااامة مااية الفولو راف  ملل الصور اللابلة المنقولة ان  ريق الل يفسيونة ولكنها

واةامدال الل دكي ية ( الرأوا الكروكيدة)الصور اللوضياية والخرائ  الُ غرافية واللصميا والُمخ  ات  -3
مارة والع وا  .الُملص ة بالُ غرافيا والُ بو رافيا وفن الع 

مارة أو الع وا -0  .الُمصنفات الُم أمة الُملع قة بالُ غرافيا أو الُ بو رافيا أو الع 

 . برامج الااأا ا،ل  -11
 

 :المادة الرابعة
ل دددُمل الامايدددة اندددوان الُمصدددن  إذا كدددان ملميدددسًا ب دددابع ابلكدددارلة ولدددا يكدددن لف دددًا  اريدددًا ل االدددة ا ددد  

 .موضوع الُمصن 
 

 :المادة الخامسة
 :يلملع بالاماية الُمقررة بُمقلض  هذا الن اا أيضاً 

 .غة ُأخرىمن قاا ب ذن من المكل  بلر مة الُمصن  إل  لُ  -1
مددن قدداا بلاقيقدد  أو بل خيصدد  أو بلاددويره أو بلعاي دد  أو ب ددرا  أو بدداللع يق ا يدد  بددأل صددورة ل هددره  -2

 .ف   كل  ايا

مكلفددو الموأددوااتة والُمخلددارات مددن ال ددعر أو النلددر و يرهددا اللدد  ُلعلبددر مددن ايددن اخليددار ولرليددا  -3
 . مالويالها أاماًا فكرية ابلكارية

ا لخدل بدأل ادال بالامايدة اللد  ( 3ة 2ة 1)ا الُمصنفات المذكورة ف  الفقدرات الاماية الل  للملع به -4
 .يلملع بها مكلفو الُمصنفات اةص ية

 
 

 :المادة السادسة
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 :ا ل ُمل الاماية الُمقررة بمقلض  هذا الن اا
أدددميةة اةن مدددة واةاكددداا القضدددائية وقدددرارات الهيئدددات ا ااريدددة واالفاقدددات الاوليدددة وأدددائر الولدددائق الر  -1

 .وكذلك اللر مات الرأمية لهذه النصو ة مع ُمراااة اةاكاا الخاصة بلااول هذه الولائق
من اةخبار اليوميدة أو الادواان ( وا ذااة والل فسيون)ما لنُ ره الُصا  والم فت والن رات الاورية  -2

 . ذات الصبغة ا خبارية
 

 الباب الثاني
 حقوق المؤلف

 
 :المادة السابعة

 اقوق الل  ياميها هذا الن اا ف  اةصل م كًا ل مكل  أو المكلفين الذين ابلكروا الُمصن لكون ال -1
يكددون ل مكلدد  الاددق فدد  القيدداا بكددل أو أل مددن اللصددرفات ا،ليددة اأددا  بيعددة الُمصددنفات موضددوع  -2

 :الاق

وافددع أل االددااء ا دد  اقدد  فيدد ة ولدد  كددذلك ااالددرال ا دد  كددل نأددبة ُمصددنف  إلدد  نفأدد ة  ( أ
ل وي  أو أل لعايل أو لغيير لُمصنف  أو كل مأاس وخر بدذات الُمصدن  يكدون لاري  أو 

 .ضارًا ب رف  أو بأمعل 
ن ددر ُمصددنف  أو لأدد ي   أو ارضدد  أو نق دد  أو لر ملدد  ولقريددر مددا يلع ددق بددذلك مددن  ددرو   ( ا

 .وقيوا

 .إاخال ما يراه من لعايل أو إ راء أل اذ  من ُمصنف  ( ت

 .أاا مصنف  من اللااول ( ن

 .صنف  ماليًا بأل  ريقة من  رق ااألغفل الم رواةاألغفل مُ  (  
 

 :المادة الثامنة
ُلعلبدددر أو ددد  ااأدددلخااا اللاليدددة ل ُمصدددن  المامددد  بُ غلددد  اةصددد يةة أو بنصددد  الُملدددر ا م دددرواة اون 

 :من أاكاا المااة الأابعة ءالاصول ا   موافقة المكل ة وذلك األلنا
اأ  أو لاريدره بدأل  دكل وخدر وذلدك لفأدلعمال ال خصد  األنأاخ ذلك الُمصن  أو لر مل  أو اقلب -1

 .الخا  اون أواه
ااأل دهاا بفقددرات مدن ذلددك الُمصددن  فد  ُمصددن  وخددر ب در  أن يكددون ذلددك ااأل دهاا ُملم دديًا مددع  -2

الُعر  وأن يكون ااأل هاا بالقار الذل ُيبدرره الهدا  الُمن دوا وأن يدذكر المصدار واأدا المكلد  فد  
 .في  ااأل هااالُمصن  الذل يرا 
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ااأددددلعانة بالُمصددددن  ا دددد  أددددبيل ا يضدددداح فدددد  اللع دددديا بوأددددا ة م بواددددات أو بددددرامج إذاايددددة أو  -3
لأدد يفت صدددولية مرئيدددة وفددد  الادداوا اللددد  ُيبررهدددا الهدددا  المن ددواة أو بدددن العمدددل الُمدددذاع لغايدددات 

ب در  أن يكدون هدذا  –بلًا بغرل اللع يا  –مارأية أو لربوية أو  امعية أو لغايات اللاريا المهن  
ااأددلخااا ُملم دديًا مددع الُعددر ة وأن يددذكر المصددار واأددا مكلدد  الُمصددن  الُمأددلخاا فدد  الم بددوع أو 

 .البرنامج ا ذاا  أو اللأ يل

األنأدداخ أو ن ددر المقدداات ا خباريددة الأياأددية أو ااقلصددااية أو الاينيددة المن ددورة فدد  الُصددا  أو  -4
يددددة ذات ال دددابع الُممالدددل ب دددر  ذكددددر المصدددار بوضدددوح واأددددا الددداورياتة وكدددذلك الُمصدددنفات ا ذاا

 .المكل  إن و ا

األنأداخ أل ُمصدن  يمكدن أن ُي داها أو ُيأدمع بمناأددبة ادرل أاداان  اريدة ادن  ريدق اللصددوير  -5
اللابت أو الُملارك ب ر  أن يكدون ذلدك فد  اداوا الهدا  ا افمد  الُمدراا لاقيقد  ومدع ا  دارة إلد  

 .اأا المكل 

أل ُمصددن  أابدد  أو فندد  أو ا مدد  باللصددوير الفولددو راف  أو ب ريقددة م ددابهة إذا كددان قددا األنأدداخ  -2
أبق وضع  ف  ُملناول ال مهور بصورة م درواةة وذلدك إذا لدا ااألنأداخ مدن قبدل مكلبدة اامدة أو 
مركس لوليدق  يدر ل دارل أو مكأأدة ا ميدة أو معهدا لع يمد  ب در  أن يكدون ذلدك ااألنأداخ واداا 

ورًا ا دددد  االيا ددددات أن دددد لها وب ددددر  أاا يضددددر ذلددددك ااألنأدددداخ بااأددددلغفل المددددال  الُنأددددر مقصدددد
 .ل ُمصن  أو يلأبا ف  ضرر ا مبرر ل  ل مصالح الم رواة ل مكل 

األنأددداخ الُخ دددا والُمااضدددرات والُمرافعدددات القضدددائية و يرهدددا مدددن الُمصدددنفات الُم دددابهة المعروضدددة  -1
نأدداخ مددن قبددل الصدداافة أو  يرهددا مددن وأددائل ا اددفا ب ددر  ا نددًا ا دد  ال مهددور وذلددك إذا لددا ااأل

 ذكر اأا المكل  بوضوح وا   أن يالف  المكل  باق ن ر هذه الُمصنفات بال ريقة الل  يراها

ادددرل أو أااء أو لمليدددل الُمصدددن  بعدددا ن دددره فددد   معيدددة أو نددداا  أو مارأدددة مددداااا هدددذا العدددرل أو  -3
 .لية ب ريقة ُمبا رة أو  ير ُمبا رةاةااء أو اللمليل ا يأل  بأل اصي ة ما

إيقاع أو أااء الُمصن  بعا ن ره مدن قبدل الفُدرق الموأديقية اللابعدة ل قدوات العأدكرية أو الفدرق اللابعدة  -0
ل اولدة أو اة هددسة ذات ال خصددية المعنويدة العامددة مدداااا هددذا ا يقداع أو اةااء ا يددأل  بددأل اصددي ة 

 .رةمالية ب ريقة ُمبا رة أو  ير ُمبا 

اللقددا  صددور  ايدداة ةل  دد ء أددبق لصددويره فولو رافيددًا وُن ددرت الصددورة الدد  ولددو ُأخددذت الصددور  -11
 .  ال اياة من ذات المكان وف  نفس ال رو  الل  ُأخذت فيها الصورة اةول 

 

 :المادة التاسعة
إذا ا دددلرك اددداة أ دددخا  فددد  لدددألي  ُمصدددن  بايدددن ا يمكدددن فصدددل اور أل مدددنها فددد  الُمصدددن   -1

 ميعدددًا ُ دددركاء باللأددداول فددد  م كيدددة الُمصدددن ة وا ي دددوس ةل مدددنها منفدددراًا ُمبا دددرة اقدددوق يعلبدددرون 
 .المكل  الُمقررة بُمقلض  هذا الن اا ما لا ُيلفق كلابة ا   خف  ذلك
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إذا ا ددددلرك ادددداة أ ددددخا  فدددد  لددددألي  ُمصددددن  بايددددن يمكددددن فصددددل اور كددددل مددددنها فدددد  الُمصددددن   -2
ددداة ب دددر  أا يُضدددر ذلدددك الُم دددلركة كدددان لكدددل مدددنها الادددق فددد  اأدددلغف ل ال دددسء الخدددا  بددد  ا ددد  ا 

 .باألغفل الُمصن  الُم لرك ما لا ُيلفق ا    ير ذلك

الُمصددن  ال مدداا  هددو الُمصددن  الددذل ي ددلرك فدد  وضددع   مااددة بلو يدد  مددن  ددخ   بيعدد  أو  -3
 معنول يلكفل بن ره لادت إاارلد  وباأدم ة ويندامج امدل الُم دلركين فيد  فد  الهدا  العداا الدذل قصدا
إلي  هذا ال خ  ال بيع  أو المعنول بايدن ا يمكدن فصدل امدل كدل مدن الُم دلركين وُلمييدُسه ا د  
دداةة وُيعلبددر ال ددخ  ال بيعدد  أو المعنددول الددذل و دد  ون ددا ابلكددار هددذا الُمصددن  مكلفددًا ويكددون لدد   ا 

 .واُاه الاق ف  مبا رة اقوق المكل 
 

 :المادة العاشرة
نأداخ الُمصدنفات ة درال لربويدة أو لع يميدة أو لقافيدة أو ا ميدة بعدا ي وس ل وسارة اللصدريح بن در واأل

ُمضد  لدفن أدنوات مدن لدارير ن درها ةول مدرة إذا لبدت أن المكلد  أو مدن يندوا اند  رفدل اون ادذر 
مقبول ن ر أو األنأاخ الُمصدن ة وذلدك اون إخدفل باقدوق المكلد  المنصدو  ا يهدا فد  هدذا الن دااة 

للصددريح بهددذا الن ددر أو ااألنأدداخة وي ددوس ل مكلدد  أو مددن ينددوا اندد  الددل  ا مددن وُلادداا الددوسارة  ددرو  ا
 .قرار الوسارة أماا ايوان الم الا خفل لفلين يومًا من لارير إبف   بقرار الوسارة

 

 :المادة الحادية عشرة
دددا لبرام هدددا وبوأدددائ ها الخ اصدددة ي دددوس لقذاادددة والل يفسيدددون اون إلاددداق ضدددرر باقدددوق المكلددد  أن ُلع 

لأدد يًف فدد  نأددخة واادداة أو أكلددر ةل ُمصددن  ُيددرخ  لهددا بددأن ُلذيعدد  أو لعرضدد ة وي ددا إلددف   ميددع 
الُنأددر فدد  فلددرة ا لل دداوس أددنة االبددارًا مددن لددارير إادداااها أو مدداة أ ددول يوافددق ا يهددا المكلدد ة  يددر أندد  

 .لائقيًا فريااً ي وس ااالفا  بنأخة من هذا اللأ يل ضمن مافو ات رأمية إذا كان لأ يًف و 
 

 :المادة الثانية عشرة
ا يادددق لمدددن قددداا بعمدددل صدددورة أن ين دددر أو يعدددرل أو يدددوسع أصدددل الصدددورة أو نأدددخًا منهدددا اون إذن 
اة خا  الذين قاا بلصويرهاة وا يأرل هذا الاكا إذا كان ن در الصدورة قدا لدا بمناأدبة ادواان وقعدت 

لعددون ب ددهرة اامدة أو أددمات بهددا الأدد  ات العامددة ا ندًا أو كانددت للع ددق بر ددال رأدميين أو أ ددخا  يلم
خامة ل صالح العااة ول  دخ  الدذل ُلمل د  الصدورة أن يدأذن بن درها فد  الُصدا  والم دفت و يرهدا مدن 
الن رات الُممال ة ال   ولو لا يأذن بذلك اامدل الصدورة كدل هدذا مدا لدا يو دا الفداق ا د  خففد ة ولأدرل 

 .ت ال ريقة الل  ُام ت بهاهذه اةاكاا ا   الصورة أيًا كان
 

 :المادة الثالثة عشرة
ل مكلدد  واددُاه الاددق فدد  ن ددر رأددائ   ولكددن ا ي ددوس مبا ددرة هددذا الاددق اون إذن المرأددل إليدد  إذا كددان 

 .من  أن الن ر أة ي اق ب  ضرراً 
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 :المادة الرابعة عشرة
 .ُيعلبر با ًف لصر  المكل  ف  م موع إنلا   الفكرل الُمألقب  

 
 :ة الخامسة عشرةالماد

 .ُيعلبر الفولك ور الو ن  م كًا اامًا ل اولة ولمارس الوسارة اقوق المكل  ا ي  -1
يا ددر اأددليراا أو لوسيددع ُنأددر الُمصددنفات الفولك وريددة أو ُنأددر اللر مددات و يرهددا ل فولك ددور الددو ن   -2

 .الُمنل ة خار  المم كة اون لرخي  من الوسارة
 

 الثالثالباب 
 وق المؤلفانتقـال ُملكية حق

 
 :المادة السادسة عشرة

اقوق المكل  المنصو  ا يها ف  هدذا الن داا قاب دة لفنلقدال ُك هدا أو بعضدها أدواء ب ريدق ا رن أو 
 .اللصر  القانون ة وي ا أن يكون اللصر  القانون  لابلًا بالكلابة وماااًا لن اق الاق المنقول

 
 :المادة السابعة عشرة

 .قررة بُمقلض  هذا الن اا لورلة المكل  من بعاهلنلقل  ميع الاقوق المُ  -1
 .إذا كان المكل  قا أوص  بمنع الن ر أو بلعيين مواا ل  و ا لنفيذ وصيل  ف  ل ك الااوا -2

إذا كددان الُمصددن  امددًف ُم ددلركًا ولددوف  أاددا المددكلفين بددف وارن فدد ن نصدديب  يددكول إلدد  مددن يأددلاق   -3
 .اأا أاكاا ال ريعة ا أفمية

 
 :ثامنة عشرةالمادة ال

إذا لددا ُيبا ددر ورلددة المكلدد  أو مددن يخ فدد  الاقددوق اللدد  انلق ددت إلدديها بمو ددا المددااة الأددابعة ا ددرة مددن 
هذا الن اا ورأى الوسير أن المص اة العامة لقلض  ن در الُمصدن ة ي دوس لد  أن ي  دا بخ داا ُمأد ل 

بددذلك خددفل أددنة مددن لددارير مددن ورلددة المكلدد  القيدداا بن ددر الُمصددن ة وي ددوس لدد  فدد  االددة ادداا قيددامها 
ال  ددا أن يددأمر بن ددر الُمصددن  بعددا أددماع و هددة ن ددرها أمدداا ايددوان الم ددالا وأن يددافع لورلددة المكلدد  

 .   لعويضًا ااااً 
 

 :المادة التاسعة عشرة
ي دددا ا ددد  اور الن دددر اللددد  لقدددوا بن دددر المكلفدددات المكلوبدددة أن لبدددرا اقدددواًا كلابيدددة مدددع أصدددااا ادددق 

 .ئاة اللنفيذية الضواب  الفسمة لذلكالمكل ة وُلااا الف
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 :المادة العشرون
ي ا ا   منل   الُمصنفات الفنية أن يبرموا اقدواًا كلابيدة مدع أصدااا ادق المكلد  الدذين أُلأدلعمل 

 .ُمصنفالها ف  هذا ا نلا ة وُلااا الفئاة اللنفيذية الضواب  الفسمة لذلك
 

 :المادة الحادية والعشرون
لنددع اددن أل امددل مددن  ددأن  لع يددل اأددلعمال الاددق المددأذون بدد ة ومددع ذلددك ي ددوس ا دد  المكلدد  أن يم

ل مكل  أاا ُمصنف  مدن اللدااول أو إ دراء أل لعدايل أو ادذ  أو إضدافة فيد  بعدا االفداق مدع المدأذون 
لدد  بمبا ددرة الاددقة وفدد  االددة ادداا االفدداق ُي ددسا المكلدد  بلعددويل المددأذون لدد  لعويضددًا اددااًا ُيددافع فدد  

 . ل ُلاااه الوسارة ف  االة ااا الفاقهما ا ي  ضون أ 
 

 :المادة الثانية والعشرون
مددع ُمراادداة مددا ورا فدد  هددذا الن دداا يقددع بددا ًف ُكددل لصددر  فدد  اقددوق المكلدد  مددن أل  ددخ   يددر 
مددأذون لدد  مددن مالددك اددق المكلدد ة وا يلرلددا ا دد  ذلددك اللصددر  أل ألددر قددانون  فدد  موا هددة مالددك اددق 

 .المكل 
 

 بعالراالباب 
 نطاق حماية حقوق المؤلف وُمد تها

 
 :المادة الثالثة والعشرون

 :لأرل أاكاا هذا الن اا ا   الُمصنفات اللالية
ُمصنفات المكلفين الأعوايين واة انا الل  لُن ر أو ُلملل أو ُلعدرل ةول مدرة فد  المم كدة العربيدة  -1

 .الأعواية
 .أو ُلعرل ةول مرة ف  ب ا أ نب ُمصنفات المكلفين الأعوايين الل  لُن ر أو ُلملل  -2

 

 :المادة الرابعة والعشرون
 .لألمر اماية اقوق المكل  ف  الُمصن  ماى اياة المكل ة ولُماة خمأين أنة بعا وفال  -1
امايددة اددق المكلدد  خمأددًا وا دددرين أددنة مددن لددارير الن ددر فدد  الُمصددنفات الصدددولية أو لكددون مدداة  -2

( أدددواء كاندددت ارفيدددة أو صدددنااية)أامدددال الفندددون الل بيقيدددة الصدددولية المرئيدددة والصدددور الفولو رافيدددة و 
والُمصددنفات اللدد  لُن ددر بدداون ذكددر اأددا المكلدد ة ويبدداأ اأدداا الُمدداة فدد  هددذه الاالددة مددن لددارير أول 

 .ن ر ل ُمصن  بغل الن ر ان إاااة الن ر

 .مكلفيها بالنأبة ل ُمصنفات الُم لركة ُلاأا ُماة الاماية من لارير وفاة أخر من بق  ايًا من -3
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ُلاأددا ُمدداة الامايدددة فدد  الُمصددنفات اللددد  يكددون المكلدد  فيهدددا  خصددًا معنويددًا مدددن لددارير أول ن دددر  -4
 .ل ُمصن 

اة أ ساء أو ُم  اات باين لُن ر ُمنفص ة أو ا د  فلدراتة فُيعلبدر كدل  -5 إذا كان الُمصن  مكونًا من ا 
 .  سء أو ُم  ا منها ُمصنفًا مألقًف بالنأبة لاأاا ُماة الاماية

 

 :الخامسة والعشرونالمادة 
مددع ادداا ا خددفل بأاكدداا المددااة الرابعددة والع ددرين لأددرل أاكدداا هددذا الن دداا ا دد  الُمصددنفات المو ددواة 
وقت العمل ب ة وبالنأبة لاأاا ُماة اماية الُمصنفات المو واة ياخل فد  اأداا هدذه الُمداة الفلدرة اللد  

 .الُماة إل  لارير العمل بهذا الن ااانقضت من لارير الااان الُمااا لباء أريان 

 
 الخامسالباب 

 أحـكام اإليـداع
 

 :11المادة السادسة والعشرون
ُي لدسا باللضددامن مدع مكلفددو ونا ددرو و دابعو الُمصددنفات اللد  ُلعددا ل ن ددر ادن  ريددق امدل ُنأددر منهددا  -1

ات المكلوبدة ف  المم كة العربيدة الأدعواية بدأن يواادوا ا د  نفقدلها الخاصدة خمدس ُنأدر مدن الُمصدنف
بالمكلبدة الو نيدة بالريدالة وذلدك خدفل لفلدين يومدًا مدن لدارير الن درة كمدا ي لدسا منل دو الُمصددنفات 
الفنيددة اللدد  يددلا إنلا هددا اددن  ريددق امددل ُنأددر منهددا فدد  المم كددة أن يوااددوا لددفن ُنأددر فدد  مكلبددة 

وفد  . يومدًا مدن لدارير ا نلدا ال معية العربية الأعواية ل لقافة والفنون بالريالة وذلك خفل لفلدين 
 .االة إاااة  بع الُمصن  ب ضافات ُأخرى يل اا االلساا با يااع

وف   ميع الااات ُي سا النا رون و ابعو الُمصنفات أو منل وها ف  المم كدة ب لبدات لدارير ن در أو 
دددداة مأددددلق ة بدددد ذالها فدددد   بااددددة أو إنلددددا  ُمصددددنفالها ا دددد  نفددددس الُمصددددنفاتة وُيعلبددددر كددددل ُم  ددددا وا 

 .الُمصنفات الل  ُلعا ل ن ر ف  أكلر من ُم  ا
ا لن بددق إ ددراءات ا يددااع إا ا دد  الُمصددنفات الُمأددلخر  منهددا ادداا كبيددر مددن الُنأددر اددن  ريددق  -2

الم بعددة أو أل وأددي ة ُأخددرى ل  بددع أو اللصددوير أو الرأددا أو اللأدد يل أو أل وأددي ة ُأخددرى ممال ددةة 
ا الفئاة اللنفيذية ااا  .هذه الُنأر وُلاا 

ي لسا المكلفون الأعوايون الذين ين رون أو ينل ون ُمصنفالها خار  المم كدة ب يدااع خمدس ُنأدر مدن  -3
ُكل ُمصن  من ور ف  المكلبة الو نية بالريال ولفن ُنأر من كل ُمصن  فند  ُمندلج فد   معيدة 

 .اللقافة والفنون بالريال

اليدة ا لقدل ادن ألد  لايرة وا لسيدا ا د  خمأدة وا  ُيعاقا ُكل من ُيخدال  أاكداا ا يدااع بغرامدة م -4
 .لاير اون إخفل بو وا إيااع الُنأر

                                                 
 هة2/0/4141وتاريخ ( 12/م)م اإليداع الصادر بالمرسوم الملكي رقم أُلغيت هذه المادة بموجب المادة السابعة من نظا - 11
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 :السابعة والعشرونالمادة 
مع ُمراااة أاكاا المااة اللامندة مدن هدذا الن داا ُيعلبدر ُمعلدايًا ا د  ادق المكلد  ُكدل مدن قداا بداون إذن 

من هذا الن داا أو باأدلخرا  أو ( 1)  المااة من مالك الاق ب ُمبا رة أل لصر  من اللصرفات المبينة ف
 . لق يا أو بيع أو إي ار أو لوسيع أو األيراا أو لصاير أل ُمصن  االاى في  ا   اق المكل 

 
 لسادسالباب ا

 الُعقوبات
 

 :ثامنة والعشرونالمادة ال
ة أو ُيعاقدددا الُمعلدددال ا ددد  ادددق المكلددد  بغرامدددة ا لل ددداوس ا دددرة وا  لاير أو بددد  فق المكأأددد -1

الم ُبعة الل  ا لركت فد  ااالدااء ا د  ادق المكلد  لُمداة ا لل داوس خمأدة ا در يومدًا أو ب ه مدا 
 .معًاة با ضافة إل  لعويل صااا الاق اما لاق  من ضرر

ُيعاقا الُمعلال ا   اق المكل  ف  االدة العدوا إلد  ارلكداا ااالدااء أدواء ا د  ذات الُمصدن   -2
مددن هددذه المددااة ا دد  أاا ( 1)ل غرامددة المنصددو  ا يهددا فدد  الفقددرة  أو  يددره بسيددااة الاددا اةقصدد 

يل اوس ضع  هذا الااة وي وس الاكا ب  فق المكأأة أو الم ُبعة لُمداة ا لل داوس لأدعين يومدًا 
 .أو ب ه ما معًاة إضافة إل  اللعويل المال  لصااا الاق

  ددا مددن صددااا اددق المكلدد  أن ي ددوس ل  نددة المنصددو  ا يهددا فدد  المددااة اللفلددين بندداًء ا دد   -3
لددأمر بُمصدداارة أو إلددف   ميددع ُنأددر أو صددور الُمصددن  اللدد  لددرى أنهددا ُام  ددت ب ريددق ااالددااء 
ا   اق المكل ة وكذلك المواا الُمخصصة أو الُمألخامة ف  ارلكاا ال ريمة أو باللصدر  فيهدا 

 .بال ريقة الل  لراها مناأبة

الن در أو ادرل الُمصدن  أو الا دس ا د  الُنأدر أو الصدور كما ي وس لها إصاار قدرار مكقدت بوقد  
اللدد  ُاأددلخر  ت مندد  أو اصددر ا يددراا النددالج اددن الن ددر أو العددرل أو أل أوامددر مكقلددة لراهددا ضددرورية 

 .لاماية اقوق المكل ة وذلك إل  اين الفصل النهائ  ف  الل  ا
 

 :تاسعة والعشرونالمادة ال
 .ولوقيع العقوبات وفق ا  راءات الل  ُلاااها الفئاة اللنفيذية يلا ضب  الُمخالفات واللاقيق فيها

 
 :ثالثونالمادة ال

ُل ددكل بقددرار مددن الددوسير ل نددة ل ن ددر فدد  الُمخالفددات ا يقددل ادداا أاضددائها اددن لفلددة يكددون أادداها  -1
 .مأل ارًا قانونياً 

 .اقة الوسير ا يهالصار قرارات ال  نة باة  بيةة وا لصبح قرارات ال  نة نافذة إا بعا مصا -2
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 :ونالمادة الحادية والثالث
ياددق لمددن صددار ضدداه قددرار بالعقوبددة أو اللعددويل الددل  ا أمدداا ايددوان الم ددالا خددفل أددلين يومددًا مددن 

 .لارير إبف   القرار الصاار من ال  نة
 

 أحـكام عـامة
 

 :ونوالثالثالمادة الثانية 
 .يا اله رلُلاأا الُماة المنصو  ا يها ف  هذا الن اا باللقو 

 
 :ونوالثالثالمادة الثالثة 

ُيصدددار وسيدددر ا ادددفا الفئادددة اللنفيذيدددة لهدددذا الن ددداا بعدددا االفددداق مدددع وسارة المعدددار  والرئاأدددة العامدددة 
 . لرااية ال باا

 
 :ونالمادة الرابعة والثالث

 .ُين ر هذا الن اا ف  ال رياة الرأمية وُيعمل ب  من لارير ن ر ه 
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 12/  م: الرقدا                                                                           
 هة2/0/4141: اللارير

 -----------------
 بعون اهلل تعالى

 بن عبد العزيةز آل سةعود فةهدنحن         
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               

  
بعا اا فع ا   المااة اللاأدعة ا درة والمدااة الع درين مدن ن داا م  دس الدوسراء الصداار 

 .هد22/11/1311ولارير ( 33)بالمرأوا الم ك  رقا 
( 0/ا)وبعدا اا دفع ا د  ن دداا مكلبدة الم دك فهدا الو نيددةة الصداار بالمرأدوا الم كد  رقددا 

 .هد13/5/1411ولارير 
( 11/ا)وبعدددا اا دددفع ا دددد  ن ددداا الم بواددددات والن دددرة الصددداار بالمرأددددوا الم كددد  رقددددا 

 .هد13/4/1412ولارير 
( 11/ا)وبعددا اا ددفع ا دد  ن دداا امايددة اقددوق المكلدد ة الصدداار بالمرأددوا الم كدد  رقددا 

 .هد10/5/1411ولارير 
 .هد5/0/1412ولارير ( 115)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 
 :نا بما هو آترسم

  

 .بالصيغة المرفقة بهذا الموافقة على نظام اإليداع – أولا 
 .على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنايذ مرسومنا هذا – اا ثاني
 
 

 التوقيع
 فهد بن عبد العزيز
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 هة0/4141/ وتاريخ (  44)قرار رقم 
 إن مجلس الوزراء 

ر ولددددارير /1/2230الددددواراة مددددن ايددددوان رئاأددددة م  ددددس الددددوسراء بددددرقا فع ا دددد  الُمعام ددددة بعددددا اا دددد
بم ددروع ن دداا ا يددااع الأددعوال المرفددوع بخ دداا صددااا الأددمو الم كدد  أميددر  هدددة الُملع قددة1/3/1411

 .ده4/12/1411ولارير  1242/1/4رقا  من قة الريال والُم ر  العاا ا   مكلبة الم ك فها الو نية
ولدارير  0/وبعا اا فع ا   ن اا مكلبة الم ك فها الو نيةة الصداار بالمرأدوا الم كد  رقدا ا

 .هد13/5/1411
ولدددددارير  11/ كددددد  رقدددددا االصددددداار بالمرأدددددوا الم ةوبعدددددا اا دددددفع ا ددددد  ن ددددداا الم بوادددددات والن دددددر

 هد13/4/1412
ولددددارير  11/ارقددددا  ن دددداا امايددددة اقددددوق المكلدددد ة الصدددداار بالمرأددددوا الم كدددد وبعددددا اا ددددفع ا دددد  

 .هد10/5/1411
 .هد22/12/1411ولارير  152ف  ُ عبة الخبراء رقا الُملخذ وبعا اا فع ا   الماضر الُمعا 

 .هد12/2/1412ولارير  12وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء رقا 
 .هد1/1/1412لارير و  23ف  ُ عبة الخبراء رقا الُملخذ وبعا اا فع ا   الماضر الُمعا 

 .هد12/1/1412ولارير  ا/15وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء رقا 
 .هد14/3/1412ولارير  02وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء رقا 

 

 :يقرر ما يلي
 .بالصيغة المرفقة بهذا اإليداعالموافقة على نظام  – أولا 

 .شروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذاوقد ُأعد م
دون إخةةالل بمةةا يقضةةي بةةه نظةةةام اإليةةداع، يلتةةزم بالتضةةامن مؤلاةةو ومنتجةةو وموزعةةةو  – ثانيةةاا 

الُمصةةناات الانيةةة التةةي تةةتم حمايتهةةا وفقةةاا لهةةذا النظةةام، والُمعةةدة للنشةةر والتةةداول بَيةةداع 
 .نوننسختين منها لدى الجمعية العربية السعودية للثقافة والا

 

 التوقيع
 فهد بن عبد العزيز
 رئيس مجلس الوزراء
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 اإليةداعنظةام 
 

 (تعاريف   ) :المادة األولى
 :ُيقصا بالك مات اللالية المعان  الموضاة أمامها

إيااع ُنأر من اةامال الخاضعة لهذا الن اا إذا ُأاات ل ن در واللدااول بدين النداس  :اإليةداع
 .نًا ا   أبيل ا لسااف  مكلبة الم ك فها الو نية م ا

 ميع اة كال المااية المالوية ا   نلا  الفكر ا نأدان  م بوادًا كدان أو ُمأد ًف  :أوعية المعلومات
أو مصددددددورًا ملددددددل الُكلددددددا والخددددددرائ  وم بواددددددات المكفددددددوفين واةفددددددفا واة ددددددر ة 

 . توااأ وانا
 عمدلة وي دُمل لغدرل ل بيدق ال خ  الذل قداا ب يدااع الُمالدوى الفكدرل أو الفند  ل :المةؤل 

ددا وال هددة  ر والُمع  ددر والُمع  ددق وال ددار ح والُماددر  ا والُمخلص  هددذا الن دداا الُماق ددق والُملددر  
 .الل  صار منها العمل بالنأبة لألامال الخالية من أأماء اة خا 

 
 ( ما يسري عليه اإليداع)  :ثانيةالمادة ال

كددل امددل فكددرل أو فندد  يددلا ااخددل المم كددة العربيددة يخضددع لقيددااع فدد  مكلبددة الم ددك فهددا الو نيددة  -1
الأعواية  بع   أو ن ر ه أو إنلا    أو لصوير ه أو لأ ي    أو األخااا  ير ذلك من الُ درق اللد  للديح 
ن ر ه ولااول  بين الناسة أواء أكان العمل مال ا يااع قا صار ل مرة اةول  أا ُأايدات  باالد  أو 

دد  أو لصددو  ير ه أو لأدد ي   ة وأددواء أكددان بهددا  الاصددول ا دد  مقابددل مدداال أا ل لوسيددع ن ددر ه أو إنلا  
 .م اناً 

يأددددرل اكددددا الفقددددرة الأددددابقة ا دددد  المددددكلفين وال ددددابعين والنا ددددرين والُمنل ددددين الأددددعوايين والهيئددددات  -2
 .الاكومية الأعواية انا إصاار أو ن ر أل امل مما ذكر ف  الخار 

 :ي ُمل اكا الفقرلين الأابقلين -3

لدددددا والُكليبدددددات والن دددددرات والاوليدددددات والقدددددواميس والمعدددددا ا واوائدددددر المعدددددار  والك دددددافات الكُ  ( أ
والمألخ صددددات والدددداوريات والُصددددا  الرأددددمية و ددددب  الرأددددمية واةه يددددة ووقددددائع المددددكلمرات 
واة دددددددالس والمصدددددددورات والخدددددددرائ  والُمخ  دددددددات والن دددددددرات ا افنيدددددددة والُكلدددددددا المارأدددددددية 

 .م بواات الاكومية بكافة أنوااها وأ كالهاوالبب يو رافيات واةالة وال
ملدددل اةفدددفا واة دددر ة وال دددرائح . أوايدددة المع ومدددات الأدددمعية والبصدددرية والأدددمعية البصدددرية ( ا

واةأدددد وانات واةقدددددرا  والُمصدددددغرات الف ميدددددة وم بواددددات المكفدددددوفين وأ دددددر ة واأددددد وانات 
 .الااأا ا،ل 

 .ةاةامال الفنية الل  ُلاااها الفئاة اللنفيذي ( ت

 .لواات اةنأاا ( ن
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 . وابع البريا (  

األلناء من  ر  و رح العمل ل لااول بين الناسة يأرل اكدا الفقدرلين اةولد  واللانيدة ا د  الرأدائل  -4
 .واة رواات الُمقامة ل اصول ا   الما ألير أو الاكلوراه أو ما ف  اكمهما

داة أ دساء أو ُم  داات بايدن -5 د ة أو ا د  فلدرات  إذا كان العمل مادل ا يدااع مكوندًا مدن ا  لُن در منفص 
 .فُيعلبر كل  سء أو ُم  ا منها امًف مألقًف بالنأبة لقيااع

 :ا يأرل ن اا ا يااع ا   اةامال اللالية -2

ا افندددات الل اريددددة و يددددر الل اريددددة وقددددوائا اةأدددعار وب  اقددددات الددددااوات والسيددددارات واللهنئددددة  ( أ
 .ات البرياوال هااات والب  اقات والكروت ال خصية وب اق

 .البراءات واةأها والُمألناات واةوراق المالية والنقاية ونماذ  اقوا البيع وا ي ار وناو ها ( ا

النماذ  وااألبيانات الخاصدة باأدليفاء البياندات الباليدة أو ا ااريدة أو الل اريدة الرأدمية منهدا  ( ت
 .والخاصة

 .الم بواات الاكومية ذات ال ابع الأرل ( ن

 .  لل  ُياااها م   س اُةمناءاةامال اُةخرى ا (  
 

 ( الملزمون باإليداع)  :المادة الثالثة
ي دسا ب يددااع أوايدة المع ومددات وخففهدا مددن المدواا المددذكورة فد  المددااة اللانيدة اة ددخا  الموضدداون  -1

 :أاناهة وفقًا ل لرليا اللال 

 .إذا ن ر ام   بنفأ  بلمويل من  أو من  يره: المؤل  ( أ
 باادة امدل مدن اةامدال ا د  نفقلد ة أو  هدر اأدا م بعلد  ا د  امدل لدا إذا قاا ب:  الطابع ( ا

 .يذكر اأا المكل  أو النا ر في 

 .إذا مول إنلا  امل فن  :الُمنتج  ( ت

إذا ن ر امدًف مدن اةامدال مهمدا كدان موضدوا  وبدأل  دكل مدن اة دكال المقدروءة  : الناشر ( ن
 . أو المأمواة أو المرئية أو المأمواة المرئية

 : يااع الرأائل ال امعيةُي سا ب -2

يس ل رأالة ااخل المم كة ( أ  .ال امعة أو الُك ية أو المعها الُم  
 . الُم اقيات اللع يمية أو اللقافية الأعواية لرأائل الأعوايين الُم اسة ف  الخار  ( ا

 
 ( عدد الُنسخ الواجب إيداعها)  :المادة الرابعة

للناء الرأددائل ال امعيددة واةامددال الفنيددة اللدد  ي ددا إيددااع ُنأددخلين مددن كددل امددل يخضددع لقيددااعة باأدد
 .ُياااها م   س اُةمناء فيكلفا بنأخة واااة منها

 ( باإليداع  إجراءات)    :المادة الخامسة
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ي دددا ا ددد  المأدددئول ادددن إيدددااع اةامدددال المدددذكورة فددد  المدددااة اللانيدددة قبدددل  باالهدددا أو لأددد ي ها أو  -1
 :إنلا ها األيفاء ا  راءات اللالية

 .ة األمارة ا يااع وفقًا لنموذ  ُلصاره المكلبةلعبئ ( أ
 .الاصول ا   رقا ا يااع ( ا

 :لضمين العمل ( ت

 .رقا ا يااع -
 .بيان مالك اق اللألي  أو الن ر أو ا نلا  -

 .الرقا المعيارل الاول  ف  اةامال الل  لل  ا ذلك وفقًا لما ُياااه م   س اُةمناء -

 .بيانات الن ر أو ا نلا  كام ة -
مدن المدااة ( 4)و (   3)رل اكدا الفقدرة الأدابقة ا د  اةامدال المنصدو  ا يهدا فد  الفقدرلين ا يأ -2

اللانية والُصا  الرأدمية و دب  الرأدمية واةه يدةة وكدذلك كدل مدا ُي بدع أو ُين در أو ُيندلج ل أدعوايين 
 .أو الهيئات الأعواية ف  الخار 

قبدل  درح العمدل ل بيدع أو اللوسيدع ولأدللن  مدن ُي سا كافدة المأدئولين ادن ا يدااع أااء وا دا ا يدااع  -3
ذلددك الُصددا  والم ددفت الأددعوايةة بايددن يددلا إيدداااها فدد  يددوا صدداورهاة والرأددائل ال امعيددة ويددلا 

 .إياااها اقا إ اسلها

مع ُمراااة الفقرة اةول  من المااة الأابعة يلا ا يااع باللأ يا الُمبا ر لمكلبة الم دك فهدا الو نيدة أو  -4
ع  ب رأدال  ا المكلبدة المددوا  إليهدا بالبريدا الُمأدد ل اون انل دار الم البدة لددرا منهدا فد  هدذا ال ددأنة ولُدسو 

 .ب  عار بلأ ُّا الُنأر الم  وبة

لقوا ا اارة العاا لقيااع واللأ يل ف  مكلبة الم ك فها الو نية ب اخال بيانات كافدة المدواا المواادة  -5
 . لمااًا ا يها البب يو رافيا الو نية ل مم كةف  قاااة بيانات ولية ُلصار المكلبة اا

 
 ( الجزاءات)    :المادة السادسة
ُيعاقدددا مدددن ُيخدددال  أاكددداا هدددذا الن ددداا بغرامدددة ا لل ددداوس لفلدددة وا  لاير مدددع إلسامددد  ب يدددااع الُنأدددر  -1

 .الم  وبة من العمل وفقًا لهذا الن اا
الفدداق ا يهددا بددين وسارة الااخ يددة ووسارة ا اددفا يددلا ضددب  الُمخالفددات واللاقيددق فيهددا وفقددًا لقوااددا يددلا ا -2

 .والمكلبة

ُل ددكل بقددرار مددن م   ددس اُةمندداء ل نددة ل ن ددر فدد  هددذه الُمخالفددات ا يقددل ادداا أاضددائها اددن لفلددة  -3
 .يكون أاُاها مأل ارًا قانونياً 

 .لبة ا يهالصار قرارات ال  نة باة  بيةة وا ُلصبح قراراُلها ناف ذة إا بعا مصااقة أمين المك -4

يادق لمدن صدار ضداه قدرار بالعقوبدة الدل  ا أمداا ايدوان الم دالا خدفل أدلين يومدًا مدن لدارير إبف د   -5
 .بقرار ال  نة

 ( أحـكام عـامة)   :المادة السابعة
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ل مكلبدددة اأدددليفاء إ دددراءات ا يدددااع باللعددداون مدددع المكلبدددات الاكوميدددة فددد  مندددا ق المم كدددة الُمخل فدددةة  -1
 .وا ا ا يااعوذلك ليأيرًا ةااء 

ُي لر  ف  الُنأر الل  يلا إياااها امًف بهذا الن اا أن لكون م ابقة ةفضدل الُنأدر اللد  أدو  يدلا  -2
 .لااولها

 .ا ُيعلبر ا يااع ف  مكلبة الم ك فها الو نية بايًف ان أنواع ا يااع اُةخرى الل  لُقرها الاولة -3

ن ن ددداا الم بوادددات والن دددرة الصددداار بالمرأدددوا مددد( 11ة  12)ُي غددد  هدددذا الن ددداا أاكددداا المددداالين  -4
مدددن ن ددداا امايدددة اقدددوق ( 22)هددددة وكدددذلك اكدددا المدددااة 13/4/1412ولدددارير ( 11/ا)الم كددد  رقدددا 

هددة كمدا ُي غد  كدل مدا يلعدارل 10/5/1411ولدارير ( 11/ا)المكل  الصداار بالمرأدوا الم كد  رقدا 
 .مع 

 .ة والقرارات الفسمة للنفيذ هذا الن االم   س اُةمناء بالمكلبة إصاار ال وائح اللنفيذي -5

 .23ُين ر هدذا الن داا ف  ال رياة الرأمية ويعمل ب  بعا  هر من لارير ن ر ه -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .هة41/49/4141وتاريخ ( 2194)ُنشر بجريدة ُأم القرى في عددها رقم  -  12
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قواعةد تنظةيم لوحةات الدعةاية 
 واإلعةالن
 هة4141
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  2/  م: الرقدا                                                                    

 هة18/41/4141: اللارير
 -----------------

 بعون اهلل تعالى
 بن عبد العزيةز آل سةعود فةهدنحن         

 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               
  

لمدااة اللفلدين مدن ن داا م  دس بعا اا فع ا د  المدااة اللاأدعة ا درة والمدااة الع درين وا
 .هد22/11/1311ولارير ( 33)الوسراءة الصاار بالمرأوا الم ك  رقا 

 .هد4/11/1411ولارير ( 111)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 
 

 :نا بما هو آترسم
  

 .بالصيغة المرفقة بهذا الموافقة على قواعد تنظيم لوحات الدعاية واإلعالن – أولا 
 .على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنايذ مرسومنا هذا – اا يثان
 
 

 التوقيع
 فهد بن عبد العزيز
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 هة1/44/4149وتاريخ ( 422)قرار رقم 

 
 إن مجلس الوزراء 

ايددوان رئاأددة م  ددس الددوسراء بددرقا  وفددق خ ددااالددواراة فع ا دد  الُمعام ددة الُمرفقددة بهددذا بعددا اا دد
 1251/و/هد المرفواة ل مقداا الأدام  بخ داا معدال  وسيدر ا ادفا رقدا ا3/11/1410ولارير  132/3

ا   م روع ائاة لن يا لواات الاااية وا افن والماضر الُمعدا مدن  هد الُم لم ة5/3/1410ولارير 
ووسيدر الاولدة قبل كل من أصااا المعال  وسير ا افا ووسير المالية وااقلصاا الو ن  ووسير الل دارة 

 .ورئيس ايوان الُمراقبة العامة
 .هد11/11/1410ولارير  ا/123وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء رقا 

 .هد21/11/1410ولارير  133ُ عبة الخبراء رقا  ُمذكرةوبعا اا فع ا   
 .هد25/1/1411ير ولار  ا/12وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء رقا 

 .هد13/5/1411ولارير  14ُ عبة الخبراء رقا  ُمذكرةوبعا اا فع ا   
 .هد1/1/1411ولارير  14وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء رقا 

 .هد10/11/1411ولارير  151ُ عبة الخبراء رقا  ُمذكرةوبعا اا فع ا   
 .هد24/11/1411ولارير  121لعامة لم  س الوسراء رقا وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة ا

 
 :يقرر ما يلي

 
 .الموافقة على قواعد تنظيم لوحات الدعاية واإلعالن بالصيغة المرفقة بهذا

 .وقد ُأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة بهذا
 

 بن عبد العزيز عبد اهلل
 رئيس مجلس الوزراءنائب 
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 دعةاية واإلعةالنقواعةد تنظةيم لوحةات ال
 :المادة األولى

 :ُيقصا بال واات وا افنات ف  ل بيق أاكاا هذه القوااا  ميع وأائل ا افا اللالية
لوادات الااايددة ول ددُمل كافددة أنددواع ال واددات الُمضداءة والعاايددة والُملغيددرة ذاليددًا الواقعددة ا دد  اةرصددفة  -1

 .ااوا الُمانوأاماة ا نارة والميااين ولقا عات ال وارع ااخل 
 .ال واات ا ر ااية الُمضاءة والعااية الخاصة بالمافت الل ارية -2

لواددات الااايددة الواقعددة فدد  الُممل كددات الخاصددة ول ددُمل كافددة ال واددات الواقعددة فدد  اةراضدد  وا دد   -3
 .أأ ح المناسل والعمائر

 .نقللواات الاااية ا   الااففت ااخل ااوا الُمان لغير مالك الااف ة أو صفة ال -4

 لواات الاااية الواقعة ا   الُ رق الل  لُنفذ من ق بل وسارة المواصفت خار  الن اق العمران  -5

 .لواات الاااية الواقعة بالُمان والمفاا الرياضية الخاضعة   را  الرئاأة العامة لرااية ال باا -2

 .الاااية ا   مفبس الفابين ألناء نقل الُمباريات الرياضية -1

 .ية ااخل أااات الموانللواات الااا -3

 .لواات الاااية ااخل الم ارات -0

 .لواات الاااية ااخل ُمن زت المكأأة العامة ل خ و  الااياية -11
 

 :ثانيةالمادة ال
 :لكون مأئولية لن يا ا افنات الواراة ف  المااة اةول  وا  را  ا يها وفقًا ل لفصيل اللال 

  اةمانات والب ايات والُم معدات القرويدة لقافندات الموضداة الب اية والقروية ُممل ة ف وسارة ال كون -1
 (.4ة  3ة  2ة  1)ف  الفقرات 

 (.5)وسارة المواصفت لقافنات الموضاة ف  الفقرة  -2

 (.1ة  2)الرئاأة العامة لرااية ال باا لقافنات الموضاة ف  الفقرلين  -3

 (.3)المكأأة العامة ل موانل لقافنات الموضاة ف  الفقرة  -4

 (.0)رئاأة ال يران المان  لقافنات الموضاة ف  الفقرة  -5

 (.11)المكأأة العامة ل خ و  الااياة لقافنات الموضاة ف  الفقرة  -2
 

 :المادة الثالثة
 :ُيااا رأا أنول ان لواات الاااية وا افن الواراة ف  المااة اةول  وفق اللرليا اللال 

ة 5ة 4ة 3ة 1) ساء من  وذلك ل ميدع ال وادات الدواراة فد  الفقدرات مائل  لاير ان ُكل ملر ُمربع أو أ -1
 (.11ة 0ة 3ة 2

 (.2)مائة لاير ان كل ملر ُمربع أو أ ساء من  وذلك ل ميع ال واات الواراة ف  الفقرة  -2
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 :المادة الرابعة
 :يلا لاصيل الرأوا الُم ار إليها ف  المااة اللاللة من قبل ال هات اللالية

 .من المااة اةول ( 2)ة لرااية ال باا ل ميع ا افنات الموضاة ف  الفقرة الرئاأة العام -1
وسارة المواصددفت ل ميددع ا افنددات الواقعددة ا دد  الُ ددرق اللدد  لُنفددذ وُلصددان مددن ق ب  هددا خددار  الن دداق  -2

 .العمران 

ا ا افنددات وسارة ال ددكون الب ايددة والقرويددة ل ميددع ال واددات وا افنددات الواقعددة ااخددل الُمددان بمددا فيهدد -3
ادداا ل ددك اللدد  فدد  اةمدداكن الُمغ قددة ملددل صدداات الم ددارات وأددكك الاايددا ( 4)الموضدداة فدد  الفقددرة 

 .والموانل والمفاا الرياضية
 

 :المادة الخامسة
 :يلا لأ ير مواقع ا افنات وفق اةأس اللالية

اااا ومأااات لواات الاااية المأموح بها -1  .اللاايا الاقيق لمواقع واو
 .ااة أاا لكلر ال واات الااائية من اين الموقع وا ضاءة ا   اركة المرور والُم اةُمرا -2

ضرورة إسالة ال واات ا افنية ومن زلها انا انلهاء اقا اللأ ير ما لا ل  ا ال هدة المدك رة خدف   -3
 .ذلك

 .يلا اللأ ير ل  راكات والمكأأات الُمرخ  لها بُمساولة ن ا  الاااية وا افن -4

مدددن المدددااة اةولددد ة لدددلا ام يدددة اللدددأ ير وفدددق اةن مددددة ( 4ة 3ة  2)للناء مدددا ورا فددد  الفقدددرات باأددد -5
 .واللع يمات الخاصة بلأ ير اةماكن المم وكة ل اولة

 
 :المادة السادسة

من المااة اةول ة يلا لأ ير مواقدع لوادات الااايدة وا ادفن ( 4ة 3ة  2)باأللناء ما ورا ف  الفقرات 
 :ات اللاليةمن قبل ال ه

( 1)وسارة ال ددكون الب ايددة والقرويددة بالنأددبة ل ميددع مواقددع لواددات الااايددة وا اددفن الددواراة فدد  الفقددرة  -1
ومواقددع لواددات الااايددة وا اددفن الواقعددة ا دد  ال ددرق اللدد  لُنفددذ وُلصددان مددن قبددل وسارة المواصددفت 

 .ااخل ااوا الن اق العمران 
ات الاااية وا افن الواقعدة ا د  الُ درق اللد  لُنفدذ وُلصدان مدن وسارة الموصفت بالنأبة لمواقع لوا -2

 .ق ب  ها خار  ااوا الن اق العمران 

وبالنأدبة ( 2)الرئاأة العامدة لراايدة ال دباا بالنأدبة لمواقدع لوادات الااايدة وا ادفن الموضداة فد   -3
 (.1)لقافنات الموضاة ف  الفقرة 

 (.3)لواات الاااية وا افن الموضاة ف  الفقرة  المكأأة العامة ل موانل بالنأبة لمواقع -4

 (0)الرئاأة العامة ل  يران المان  بالنأبة لمواقع لواات الاااية وا افن الموضاة ف  الفقرة  -5

 (11)المكأأة العامة ل خ و  الااياية بالنأبة لمواقع لواات الاااية وا افن الموضاة ف  الفقرة  -2
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 :المادة السابعة
وا واة ور الُماصد ة مدن قبدل اةماندات والب دايات والُم معدات القرويدة مدن ا يدرااات الذاليدة ُلعلبر الرأ

دددُ ها ال هدددات الاكوميدددة اُةخدددرى فُلعلبدددر إيدددرااات اامدددة ولدددواع فددد   لهددداة أمدددا الرأدددوا واة دددور اللددد  ُلاص 
 .مكأأة النقا العرب  الأعوال لاأاا وسارة المالية وااقلصاا الو ن 

 
 :منةالمادة الثا

ل لدددسا ال دددركة أو المكأأدددة الُمدددرخ  لهدددا بدددا افن بلنفيدددذ نأدددبة ُمعينددد  مدددن ا افندددات ذات الهدددا  
 .الخيرل اون ُمقابل وذلك وفقًا لما ُلاااه وسارة ا افا باالفاق مع ال هة ذات العفقة

 
 :المادة التاسعة

لهفك الليار الكهربدائ  وأيدة لكدالي  ل لسا ال ركة أو المكأأة الُمنفذة لقافن بافع لكالي  إيصال واأ
 . ُأخرى ذات افقة اأا اةن مة واللع يمات

 
 :المادة العاشرة

لكدددون مأدددئولية ال دددركة أو المكأأدددة الُمنفدددذة لقادددفن ل هيدددس المواقدددع ومدددا ي دددسا لهدددا مدددن ُمن دددزت مدددع 
 .صيانلها ون افلها

 
 :المادة الحادية عشرة

واان مروريددة أو اوامددل  بيعيددة فع دد  ال ددركة أو المكأأددة إذا لعرضددت لواددات الااايددة وا اددفن لادد
الُمنفدددذة لقادددفن إصدددفاها ورفدددع الُمخ فدددات النال دددة ادددن الادددواان فدددورًا وخدددفل مددداى ا للعددداى أربعدددًا 

 .وا رين أااة
 

 :المادة الثانية عشرة
اأدلئ ارها ادن لدفن بالنأبة ل مواقع المك رة من قبل ال هات الاكومية ي ا أاا لسيا ُماة اللعاقا ا   

 .أنوات
 

 :المادة الثالثة عشرة
ا ي دددوس ل  دددركة أو المكأأدددة الُملعاقدددا معهدددا ا ددد  ا ادددفن اللنددداسل ادددن العقدددا أو أل  دددسء منددد  ةل 
 ددر  وخددر إا بعددا موافقددة  هددة ااخلصددا  كلابيددًا وفدد  االددة الُمخالفددة ياددق ل هددة ااخلصددا  إنهدداء 

 .العقا
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 :المادة الرابعة عشرة
الُمخلصددة باللددأ ير الاددق فدد  إلغدداء العقددا الُمبددرا مددع ال ددركة أو المكأأددة الُمنفددذة لقاددفن إذا  ل  هددة

 .خالفت بناًا من بنوا العقا اون لامل أل اللساا مال  قا يلرلا ا   ام ية ا لغاء
 

 :المادة الخامسة عشرة
ة ا ادفن مدع الدذوق الأد يا ي ا أن يكون ا افن منأ مًا مع ادااات ولقاليدا الدبفاة وأن لدلفءا مداا

مددع ُمراادداة أن لكددون أن لكددون الصددور والكلابددات فدد  إ ددار ا،ااا ا أددفميةة وأن ُلراادد  قوااددا ال غددة 
 .24العربية الُفصا  ف  ن  ا افن

 
 :المادة السادسة عشرة

 ي ددا ا دد  كددل ُمددرخ  لدد  أن يراادد  ُمقلضدديات اةمددن والأددفمة وادداا ل ددوي  المنددا ر ال بيعيددة انددا
 .وضع ا افن

 
 :المادة السابعة عشرة

ي دددا ا ددد  كدددل ُمدددرخ  لددد  بدددا افن أن ُيرااددد  فددد  ل بيدددق هدددذه القواادددا القدددرارات الخاصدددة بل ددد يع 
 .الُمنل ات والخامات الما يةة وا افن انها

 
 :المادة الثامنة عشرة

 .افنات الاكوميةُل غ  هذه القوااا  ميع ما يلعارل معهاة وا لأرل أاكامها ا   ال واات وا 
 

 :المادة التاسعة عشرة
 .ي وس لعايل هذه القوااا بقرار من م   س الوسراء

 
 :المادة العشرون

 .25لُن ر هذه القوااا ف  ال رياة الرأمية وُيعمل بها بعا لأعين يومًا من لارير ن ر ها
 
 
 
 

                                                 
 .هة12/49/4114وتاريخ ( 111)ُعدلت هذه المادة بموجب قرار مجِلس الوزراء رقم  -  11
 .هة11/4/4142وتاريخ ( 2142)ها رقم ُنشرت هذه القواعد في جريدة ُأم القرى في عدد -   1
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 ما صةدر بشةأن القواعةد
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 هة12/49/4114اريخ وت (111)قرار رقم 
 

 ن مجلس الوزراء إ
 

ر ولددارير /1/15421بعددا اا ددفع ا دد  الُمعام ددة الددواراة مددن ايددوان رئاأددة م  ددس الددوسراء رقددا 
هد الُم لم ة ا   خ اا معال  وسير ال دكون ا أدفمية واةوقدا  والدااوة وا ر داا رقدا 21/11/1421
لددددد  مدددددا ورا مدددددن ُمفا دددددات ا ددددد  بعدددددل هدددددد الُملضدددددمن ا  دددددارة إ2/0/1421س ولدددددارير /1/2/214

 .ا افنات الل  ُلن ر ااخل  وارع ُمان المم كة
( 35/ا)وبعا اا فع ا   قوااا لن يا لواات الاااية وا افن الصاارة بالمرأوا الم ك  رقا 

 .هد23/12/1412ولارير 
هددد ورقددا 4/1/1421ولددارير ( 4)وبعددا اا ددفع ا دد  الماضددرين الُمعدداين فدد  هيئددة الخبددراء رقددا 

 .هد10/2/1421ولارير ( 101)
 . هد11/3/1421ولارير ( 313)وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء رقا 

 

 :يقةةرر
  

يجةب : )تعديل المادة الخامسة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعايةة واإلعةالن لُتصةبح بةالنم اآلتةي
يد البالد، وأن تتالءم مادتةه مةع الةذوق السةليم، وأن تكةون أن يكون اإلعالن منسجماا مع عادات وتقال

الصور والكتابات في إطةار اآلداب اإلسةالمية، مةع التقُيةد بقواعةد اللغةة العربيةة الُاصةحى، وبمةا يصةدر 
 (.من الجهات ذات العالقة فيما يُخض الضوابط الشرعية لإلعالنات

 
 

 رئيس مجلس الوزراء
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 هة42/1/4111وتاريخ  (18)قرار رقم 
 

 ن مجلس الوزراء إ
ر ولدددارير /11233بعددا اا دددفع ا ددد  الُمعام ددة الدددواراة مدددن ايددوان رئاأدددة م  دددس الددوسراء بدددرقا 

 2111هددد الُم ددلم ة ا دد  خ دداا صددااا الأددمو الم كدد  الددرئيس العدداا لراايددة ال ددباا رقددا 3/3/1421
هدد ب دأن 22/4/1421لدارير و ( 5043/ا/1)هد الُم ار في  إل  اةمر الأدام  رقدا 0/2/1421ولارير 

اخلف  و هات الن ر بين الرئاأة العامة لرااية ال دباا ووسارة الماليدة وااقلصداا الدو ن  ادول ل بيدق 
 .قوااا لن يا لواات الاااية وا افن ا   لواات الاااية وا افن ااخل المفاا الرياضية

ولدددددددارير  432رقدددددددا  وبعدددددددا اا دددددددفع ا ددددددد  خ ددددددداا معدددددددال  اةمدددددددين العددددددداا لم  دددددددس الدددددددوسراء
هد الُملضمن رأل م  س الوسراء ف    أل  الُمنعقاة برئاأة خااا الارمين ال ريفين بلارير 31/1/1422
هد بالموافقة ا   األلناء الرئاأة العامة لرااية ال باا من قوااا لواات الاااية وا افن 20/1/1422

 هد13/4/1414ولارير ( 10)راء رقا واألمرارها ف  العمل بالفئاة الصاارة بقرار م  س الوس 
 .هد الُمعا ف  هيئة الخبراء10/2/1421ولارير ( 101)وبعا اا فع ا   الماضر رقا 

مددن قواادا لن دديا لوادات الااايددة وا ادفن الصدداارة ( اللاأددعة ا درة)وبعدا اا دفع ا دد  المدااة 
 . هد23/12/1412ولارير ( 35/ا)بالمرأوا الم ك  رقا 

 

 :يقةةرر
سريان قواعد تنظيم لوحات الدعاية واإلعةالن علةى لوحةات الدعايةة واإلعةالن الواقعةة فةي  عدم 

الُمةةدن والمالعةةب الرياضةةية الخاضةةعة إلشةةرا  الرئاسةةة العامةةة لرعايةةة الشةةباب، واسةةتمرارها فةةي العمةةل 
 .هة42/1/4191وتاريخ ( 20)بالالئحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 

 
 

 رئيس مجلس الوزراء
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 نظةام مكتةبة 
 الملك عبد العزيز العةامة

 هة4142
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 22/  أ: الرقدا                                                                           
 هة1/1/4142: اللارير

 ---------------
 
 

 بعون اهلل تعالى
 بن عبد العزيةز آل سةعود فةهدنحن         

 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               
  

 .امًف بل  يع اةامال الخيرية الل  لها  إل  ا أهاا ف  نهضة الو ن الاضارية
يمانددًا بأهميددة الع ددا واللقافددةة ولقددايرًا ل دداور الددذل لقددوا بدد  المكلبددات العامددة فدد  ن ددر ذلددكة  واو

 .ا الن ا ات الع مية واةابية ف  بفاناوارصًا ا   اا
وبندداًء ا دد  مددا ارضدد  ا ينددا صددااا الأددمو الم كدد  اةخ ابددا اهلل بددن ابددا العسيددس مددن أندد  

اهلمامدًا مدن أدموه بالُمأداهمة  –رامد  اهلل  –قاا ب ن اء مكلبة اامة لامل اأا الم دك ابدا العسيدس 
ات اللدد  لُمار ُأددها فدد  إ ددار يأددمح لهددا ور بلدد  فدد  وضددع هددذه المكلبددة والن ددا . فدد  ن ددر اللقافددة

 .بااألمرار والنمو باين يلا لن يا هذه اةامال ا    كل مكأأة خيرية
 . وبعا اا فع ا   م روع ن اا مكلبة الم ك ابا العسيس العامة

 
 :أمرنا بما هو آت

  
طبقةاا " مةةمكتبة الملك عبد العزيز العا"الموافقة على إنشاء مؤسسة خيرية ُتسَمى  – أولا 

 .لنظامها الُمرفق بأمرنا هذا
 .ُيبلغ أمرنا هذا لمن يلزم لعتماده وتنايذه – اا ثاني 
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 مكتبةة الملك عبد العزيز العةامةنظةام 
 

 :المادة األولى
ولكددون لهددا  خصددية االباريددة ُمأددلق  ة ( مكتبةةة الملةةك عبةةد العزيةةز العامةةة)لُن ددأ مكأأددة خيريددة ُلأددّم  

 .نة الريالومقرها الرئيأ  ماي
 

 :ثانيةالمادة ال
ي ددوس أن لن ددأ فددروع ل مكلبددة بددأل ماينددة فدد  المم كددةة كمددا ي ددوس أن لن ددأ فددروع للددول  لقددايا خددامالها 

ا الاا ة ف  ااوا ا مكانيات الُملااة  .ل نأاء أو أل فئة ُأخرى وفقًا ل اراأات الل  ُلاا 
 

 :المادة الثالثة
 :للكون المكلبة ا   الناو اللال 

ل مرا ع والُكلا والمخ و ات والاوريات والُصا  والم دفت والولدائق والخدرائ  و يدر ذلدك مدن  قأا -1
الم بواددات وا صدداارات ووأددائل اللعبيددر والصددور با ضددافة إلدد  اةفددفا وال ددرائح ووأددائل ارضددها 

خل الأددمعية والبصددرية والُم ددلركة وبصدددفة اامددة أوايددة الع ددوا والمعدددار  واللقافددة اللدد  لصددار بالددداا
 .والخار 

اة  -2 قااددة ملخصصددة بلددارير الم ددك ابددا العسيددس يرامدد  اهلل لخددل  بل ميددع ولقددايا المع ومددات الُملعددا 
 .وبكافة ال غات لكل ما يلصل بالمغفور ل  الم ك ابا العسيس  يا اهلل لراه

اااا برامج خامة الُم لمع -3 صاار الُكلا والباون واو  قأا يخل  بلن يا الناوات والُمااضرات واو

 .كس ُملخص  ف  اراأات الفروأيةمر  -4

 .وااة ل لأ يل واللصوير واللوليق واللاريا ووأائل ُممارأة اةن  ة -5

مركس ل مع ومات الما ية والاولية ومدا يالويد  مدن وأدائل الافد  وااأدلر اع واالصدالة والدذل يهدلا  -2
ار   واللعدداون بلددوفير الخددامات الم بواددة والمقددروءة والمأددمواة اددن  ريددق االصددال الددااخ   والخدد

مع المراكس وال امعات ف  المم كة وخار ها بلباُال المع ومات واالصال بالبداالين ولبداُال الُمقلنيدات 
 .أو صور ها

 
 :المادة الرابعة

 :لها  المكلبة إل  لاقيق ما ي  
 .لوفير الخامات المكلبية الُممكنة ل را بين فيها -1
 .ا أفمية والعربية منهان ر وااا المعر فة واللقافة والع وا خاصة  -2

 .ااا اركة اللألي  والباون واللر مة -3
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ااهلماا باللران ا أفم  والعرب  وأايائ ة خاصة لدارير الم دك ابدا العسيدس ولدارير المم كدة العربيدة  -4
 .الأعواية اامة

 . ا أهاا ف  خامة الُم لمع -5
 

 :المادة الخامسة
 :ائل ا،ليةل مكلبة ف  أبيل لاقيق أهااف ها األخااا الوأ

 .إصاار الُكلا والباون والن رات الُملنو اة -1
 .لوليق الصفت بينها وبين المكأأات الُممال  ة ومراكس البان الع م  ف  الااخل والخار  -2

 .لن يا واقا الناوات والا قات اللقافية والُمااضرات والبرامج الاراأية ف  الااخل والخار  -3

ركة فيهدددددا ااخ يدددددًا وخار يدددددًاة ولن ددددديا العدددددرول الأدددددينمائية إقامدددددة المعدددددارل والمهر اندددددات والُم دددددا -4
 .والمأراية

 .اللعاقا ا   إاااا بعل الباون ون ر ها -5

ها -2  .إاااا برامج خامة الُم لمع ولنفيذ 

 .إصاار بعل الم بواات والنماذ  الل  ُلألخاا ف  الخامات المكلبية -1
 

 :المادة السادسة
 .مو الم ك  اةمير ابا اهلل بن ابا العسيس ول أعواالرئيس اةا   ل مكلبة هو اضرة صااا الأ

 
 :المادة السابعة

 .يكون ل مكلبة م   س إاارة ُيعيان رئيأ  ومن ينوا ان  وأاضاكه من ق بل الرئيس اةا  
 

 :المادة الثامنة
ي لمع م   دس ا اارة بصدفة اوريدة مدرة كدل أدلة أ دهر ا د  اةقدل ولدرئيس الم   دس أو نائبد  أن يدااو 

لم   س إل  ا لمااات  ير اااية ُك ما اات الاا ة إل  ذلك ويكدون اا لمداع ن اميدًا باضدور أ  بيدة ا
أاضدددائ  ولصدددار قدددرارات الم   دددس بأ  بيدددة أصدددوت الااضدددرين واندددا اللأددداول ُيدددر ح ال اندددا الدددذل فيددد  

 .الرئيس
 

 :المادة التاسعة
ة والفنيدددة وا  دددرا  ا يهددداة ولددد  ا ددد  يلدددول  م   دددس ا اارة لصدددري   دددكون المكلبدددة ا ااريدددة والماليددد

 :اةخ 
 .وضع الأياأة العامة وا اارية واللن يمية -1
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 .إصاار ال وائح المالية وا اارية واللن يمية -2

 .بان ُأبل ل وير المكلبة بما ُيكف ل أااُءها لمهام ها وأهااُفها -3

 .االماا الُخ   والبرامج الُمقلراة لل وير المكلبة -4

ُاه ُماير المكلبةاالماا م روع الميسا -5  .نية الذل ُيع 

االمدداا مدااضددر ال ددرا الدداورل والن ددر فدد  إأددقا  مددا ي هددر فيهددا مددن ا ددس يل دداوس النأددبة الُمقددررة  -2
 .لُماير المكلبة بمو ا ال وائح

الموافقددة ا دد  اأددلبعاا بعددل الُنأددر الُمكددررة مددن ُاهدداة المكلبددة وكددذلك الم بواددات اللال فددة والوأددائل  -1
 .الع مية والعم ية ولقرير ال ريقة الل  يلا بها اللخُ   من هذه الُعهاة الل  فقات قيملها

 .اللك ي  ب  راء الباون والاراأات الفسمة والُمهيئة لااا كفاءة المكلبة -3

 .الموافقة ا   لكوين ال  ان ولاايا اخلصاصالهاة بناًء ا   اقلراح ُماير المكلبة -0

 .لمعارل وما ف  ُاكم ها ف  ااخل البفا وخار  هاالموافقة ا   اضور المكلمرات والناوات وا -11

 .الن ر ف  ُكل ما ُياي   إلي  ُماير المكلبة من المأائل الل  للع ق بأامال وأن  ة المكلبة -11

 .لعيين ُماير المكلبة ومأاااي  والموافقة ا   لعيين المو فين بناًء ا   ارل من ُماير المكلبة -12

 .إقرار لوائح وُن ا العمل الااخ ية -13

 .لم   س ا اارة أن يفول ُماير المكلبة أو أاا أاضاء الم   س ف  بعل اخلصاصال  -14
 

 :المادة العاشرة
ُي لر  أن يكدون ُمداير المكلبدة مدن ام دة الدار ات الع ميدة فدوق ال امعيدة وأن يكدون مأداااوه مدن بدين 

 .ام ة الار ات ال امعية
 

 :المادة الحادية عشرة
اات وأماا  ميع ال هات ف  الااخل والخار  ُمدايرها ويادل ُمأداااوه ما د  ُيملل المكلبة ف  كافة الم 

 .ألناء  ياب  ُكٍل ف  م ال اخلصاص  كما يكاون ما ُيك فها ب  من أامال
 

 :المادة الثانية عشرة
يقدددوا ُمددداير المكلبدددة بلصدددري   دددكونها واارلقددداء بخدددامال ها وسيدددااة فاا يل هدددا وكفاءل هدددا ويخدددل  بصدددفة 

 :ما ي  أأاأية ب
 .لنفيذ قرارات ولوصيات ولو يهات م   س إاارة المكلبة -1
 .اقلراح ال وائح والُخ   الل  ُلأااا ف  لاقيق أهاا  المكلبة -2

 .إاااا م روع ميسانية المكلبة واأاب ها الخلام  وارضها ا   م   س ا اارة -3

 .الصر  وفقًا ل وائح المالية ل مكلبة -4
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 .ة ولنفيذ لوائح المكلبةا  را  ا   أير العمل ف  المكلب -5

 .لقايا ااقلرااات الكفي ة باأن أير العمل -2

 .الااوة لاضور   أات م   س ا اارة العااية و ير العااية -1

 .اقلراح ااألعانة بالخبراء وأصااا الكفاءات الع مية والُملخصصين -3

 .لر يح العناصر الب رية الل  لالا ها المكلبة -0

ات وال امعدددات والُمن مدددات الاوليدددة وا أدددفمية والعربيدددة المعنيدددة االصدددال بمراكدددس البادددون والاراأددد -11
برات ف  ُمخل   أو   الن ا   .بالباون والاراأات من أ ل اللعاون ولباال الخ 

 
 :المادة الثالثة عشرة

لباأ الأنة المالية ل مكلبة من أول الأنة الماليدة ل اولدة واأدللناء مدن ذلدك فد ن الأدنة الماليدة اةولد  لبداأ 
 .ن لارير نفاذ هذا الن اا ولنله  بنهاية الأنة المالية اللالية ل اولةم

 
 :المادة الرابعة عشرة

 .ُيعا م روع الميسانية ف  ال هر اةخير من الأنة المالية ان الأنة ال اياة
 

 :المادة الخامسة عشرة
 اارة ويوافدق ا يهدا الدرئيس للا ُكل اارل با ات وُلصر  النفقات ف  ااوا الميسانية الل  ُيقرها م   دس ا

 .اةا  
 

 :المادة السادسة عشرة
ُلمأك اأابات ُمن مة ل مكلبة ُلرصدا فيهدا إيراااُلهدا ومصدروفاُلها وُيعديان الدرئيس اةا د  ل مكلبدة ُمراقبدًا 

 .ل اأابات ُيعها إلي  ف  نهاية ُكل أنة مالية بوضع لقرير ان الوضع المال  ل مكلبة
 

 :رةالمادة السابعة عش
ُمها صدااا الأدمو الم كد  اةميدر ابدا اهلل بدن  للكون مدوارا المكلبدة الماليدة مدن الُمخصصدات اللد  ُيقدا 
ددنح وا اانددات العامددة والخاصددة واله بددات والوصددايا اللدد   ابددا العسيددس ول أددعواة ومددا يلقددرر قبولُدد  مددن الم 

 .لو   ل مكلبة
 

 :المادة الثامنة عشرة
لبدددة فددد  واادددا أو أكلدددر مدددن البندددوك الُمعلمددداة ويدددلا الأددداا مدددن هدددذا ُيفدددلح اأددداا أو أكلدددر باأدددا المك

 .الاأاا بمو ا لوقيعين لُماير المكلبة وأمين صناوق ها



 134 

 :المادة التاسعة عشرة
ددددا البنددددك بلاويددددل المبددددالغ الم  ددددوا أددددااُاها خددددار  الريددددال ويوقددددع ا دددد  هددددذا اللعميددددا أصددددااا  ُيعم 

 .الصفايات ف  ا ذن بالأاا
 

 :نالمادة العشرو
ي دددوس صدددر  ُأددد فة ُمأدددلايمة لُمددداير المكلبدددة ا لل ددداوس لفلدددين ألددد  لاير للغ يدددة النفقدددات العا   دددة أو 
بقدًا   دراءات الصدر  اُةخدرى ويدواع الرصديا البداق  مدن  نهدا    ال ار ئةة وي رل لعويل ما يلا صدرُف  م 

 .الُأ فة ف  نهاية الأنة المالية ف  اأاا المكلبة لاى البنك
 

 :لحادية والعشرونالمادة ا
 .يلا االماا هذا الن اا ولعاْيُ   بأمر م ك 

 
 :المادة الثانية والعشرون

 .ُيصبح هذا الن اا ناف ذًا من لارير االمااه
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 نظةام المطبوعةات والنةشر
 هة4114
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 21/ م : الرقدا                                                                             
 هة2/0/4114: اللارير

 ---------------

 
 بعون اهلل تعالى

 نحن فةهد بن عبد العزيةز آل سةعود           
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                        

ولدارير ( 01/أ)لصداار بداةمر الم كد  رقدا المااة الأبعين من الن اا اةأاأ  ل اكا ابناًء ا   
 .هد21/3/1412

ولدارير ( 13/أ)وبناًء ا   المااة الع درين مدن ن داا م  دس الدوسراء الصداار بداةمر الم كد  رقدا 
 .هد3/3/1414

وبنددداًء ا ددد  المددداالين الأدددابعة ا دددرة واللامندددة ا دددرة مدددن ن ددداا م  دددس ال دددورى الصددداار بددداةمر 
 .هد21/3/1412ولارير ( 01/أ)الم ك  رقا 

ولددددارير ( 11)وبعددددا اا ددددفع ا دددد  ن دددداا الم بواددددات والن ددددر الصدددداار بالمرأددددوا الم كدددد  رقددددا 
 .هد13/4/1412

 .هد21/2/1411ولارير ( 11/13/11)وبعا اا فع ا   قرار م  س ال ورى رقا 
 . هد1/0/1421ولارير ( 211)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 

 :بما هو آت رسمنا
  

 .الموافقة على نظام المطبوعات والنشر بالصيغة المرفقة – أولا 
 ، ، . على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنايذ مرسومنا هذا – ثانياا 

 

 
 

 فةهد بن عبد العزيةز
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 هة4/0/4114وتاريخ  (144)قرار رقم 
 

 ن مجلس الوزراء إ
ر ولددارير /1/4303ة مددن ايددوان رئاأددة م  ددس الددوسراء بددرقا بعددا اا ددفع ا دد  الُمعام ددة الددوارا

هدددد الُم ددددلم ة ا دددد  خ ددداا صددددااا الأددددمو الم كددد  رئدددديس الم  ددددس اةا ددد  لقاددددفا رقددددا 4/4/1411
 .هد ب أن م روع ن اا الم بواات والن ر1/0/1413ولارير  13/ /102

ولددددارير ( 11) وبعددددا اا ددددفع ا دددد  ن دددداا الم بواددددات والن ددددر الصدددداار بالمرأددددوا الم كدددد  رقددددا
 .هد13/4/1412

 .هد21/2/1411ولارير ( 11/13/11)وبعا الن ر ف  قرار م  س ال ورى رقا 
هدد 21/12/1421ولدارير ( 311)وبعا اا فع ا   الماضرين الُمعاين فد  هيئدة الخبدراء رقدا 

 .هد21/4/1421ولارير ( 121)ورقا 
 . هد11/3/1421ولارير ( 311)قا وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء ر 

 

 :يقةةرر
 .الموافقة عن نظام المطبوعات والنشر بالصيغة المرفقة 
 .وقد ُأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا 
 
 

 رئيس مجلس الوزراء
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 المطبوعةات والنةشرنظةام 
 

 :المادة األولى
  :تعرياات      

ورات فددد  هدددذا الن دددااة ا ددد  المعدددان  المبيندددة لدددال الُمصددد  اات ا،ليدددةة ايلمدددا 
 .قرينها

  :التةداول  -4

 عدل الم بوادة فد  ُملنداول اداا مدن اة دخا  بلوسيعهدا م اندًا أو ارضدها ل بيددع 
ال وادات الضدوئية أو ة أو إلصاقها ا   ال اران أو ارضها ا   وا هات المادفت أ

 .لواات الُ رق أو  ير ذلك
  :الصحافة  -1

 .ير الم بواات الصافية أو إصاار هام هنة لار 
  :الصحاي  -2

 .ُكل من الخذ اللارير الصاف  م هنة ل ة أواًء أكانت أص ية أا إضافية
  :الصحياة  -1

دفة اوريدة أو فدد  الُمناأدبات فد  مواايددا  ُكدل م بوادة ذات اندوان لابددت لصدار بص 
 .ُمنل مة أو  ير ُمنل مةة كال رائا والم فت والن رات

  : لطةابعا - 

بها أا من يقوا مقام   .المأئول ان الم بعةة أواًء أكان صاا 
  :المطبةعة -2

ات ل بع الك مات أو اةصوات أو الرأوا أو الصور بها  لااول ها  .كل ُمن أة ُأا 
  :المطبوعة -2

ُكدددل وأدددي ة ل لعبيدددر ممدددا ُي بدددع ل لدددااولة أدددواًء أكدددان ك مدددة أا رأدددمًا أا صدددورة أا 
 .صولاً 

  :المةكتبة  -8

 .المال الُمعا لعرل الُكلا أو الُصا  أو ما ف  ُاكم ها ل بيع أو ل لأ ير
  : المةوزع -0

 .بين المكل  أو النا ر وُنقا  اللوسيع والُمألفيا –فراًا أو  ركة  –الوأي  
  :المؤلة   -49

 .من يقوا ب اااا مااة ا مية أو لقافية أو فنية بها  لااول ها
  :ةرالنةاش -44

 .من يلول  إصاار أل إنلا  ا م  أو لقاف  أو فن  بغرل اللااول
  :الةوزارة  -41

 .وسارة ا افا
  :الةوزيةر -42

 .وسير ا افا
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 :ثانيةالمادة ال
 :هذا الن اا الن ا ات ا،ليةلخضع ةاكاا 

 .الم بواات -1
 .خامات ا اااا لما قبل ال بااة -2

 .الم ابع -3

 .المكلبات -4

 .الرأا والخ  -5

 .اللصوير الفولو راف  -2

ها أو لأ ير ها -1  .األيراا اةففا وأ ر ة الفيايو أو بيع 

 .اللأ يفت الصولية وااأ وانات -3

 .ا نلا  الفن  ا ذاا  أو الل  فسيون  أو الأينمائ  أو المأرا  -0

 .ااألوايوهات الل فسيونية وا ذااية -11

 .مكالا وأائل ا افا اة نبية وُمراأ  وها -11

 .ا افنالاااية و  -12

 .العفقات العامة -13

 .الن ر -14

 .اللوسيع -15

 .الخامات الصافية -12

ها أو لأ ير ها -11  .إنلا  برامج الااأا ا،ل  أو بيع 

 .الاراأات وااأل ارات ا افمية -13

 .النأر وااألنأاخ -10

 .أل ن ا  لقلرح الوسارة إضافل ة وُيقُره رئيس م   س الوسراء -21
 

 :المادة الثالثة
والن در الدااوة إلد  الداين الانيد  ومكدارا اةخدفق وا ر داا إلد  كدل مدا يكون من أهداا  الم بوادات 

 .في  الخير والصفحة ون ر اللقافة والمعر فة
 

 :المادة الرابعة
ا ي ددوس مساولدددة أل ن ددا  ممدددا ُذكددر فددد  المدددااة اللانيددة إا بلدددرخي  مددن الدددوسارة وا يعفدد  هدددذا مدددن  -1

ب  اةن مة اُةخرى  .الاصول ا   أل لرخي  لو  
ددبة لل ايددا اللددرخي  قبددل  -2 ا الُمه ددة الُمناأ  ا الفئاددة اللنفيذيددة ُمدداة اللددرخي  لكددل ن ددا  كمددا ُلاددا  ُلاددا 

 .انلهائ  بعا اللأكا من مساولة الم هنة
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 :المادة الخامسة
 :مع ُمراااة ما لقض  ب  اةن مة واالفاقيات ُي لر  فيمن ُيع   اللرخي  ا،ل  -1

 .أن يكون أعوال ال نأية ( أ
 .قل ُامر ه ان خمس وا رين أنةة ول وسير ااأللناء من هذه الأن لمأو ات يراهاأاا ي ( ا

 .أن يكون من الم هوا لها باأن الأيرة والأ وك لُممارأة هذا الن ا  ( ت

اه الفئاة اللنفيذية ( ن  .أن يكون ااصًف ا   مكهل ُمناأاة وفق ما ُلاا 
 .ف  االة ال ركات ُل بق ال رو  الأابقة ا   ُممل يها -2
ا الفئاة اللنفيذية ال رو  الفسمة لعمل مكالا وأائل ا افا اة نبية وُمراأ  يهالُ  -3  .ن  

 
 :المادة السادسة

ل  هدددددات الاكوميدددددة والمكأأدددددات اللع يميدددددة والباليدددددة وال معيدددددات الع ميدددددة واةنايدددددة اةابيدددددة واللقافيدددددة 
 .صها ولات مأئوليلهاوالمكأأات الصافية اةه ية إصاار م بواات  ير اورية ف  م ال اخلصا

 
 :المادة السابعة

 :ُياادا مقاار رأا اللرخي  أو ل اياه ل مقر الرئيأ  أو الفرع وفق ا،ل 
 :لُكل من الن ا ات ا،لية( 20111)ألفا لاير  -1

 .الم ابع ( أ
 .خامات ا اااا لما قبل ال بااة ( ا

 .الن ر ( ت

 .اللوسيع ( ن

 .ا نلا  الفن  ا ذاا  أو الل فسيون  أو الأينمائ  (  

 .األوايوهات الل فسيونية وا ذاايةا ( ح

 .الاراأات وااأل ارات ا افمية ( خ

 .الخامات الصافية ( ا

 .الاااية وا افن ( ذ

 .العفقات العامة ( ر

ها أو لأ ير ها ( س  .األيراا اةففا وأ ر ة الفيايو أو بيع 

ها أو لأ ير ها ( س  .إنلا  برامج الااأا ا،ل  أو بيع 
 :،ليةلُكل من الن ا ات ا( 10111)أل  لاير  -2

 .المكلبات ( أ
 .اللأ يفت الصولية وااأ وانات ( ا
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 .الرأا والخ  ( ت

 .اللصوير الفولو راف  ( ن

 .النأر وااألنأاخ (  
 

 :المادة الثامنة
 .ُارية اللعبير ان الرأل مكفولة بُمخل   وأائل الن ر ف  ن اق اةاكاا ال راية واللن يمية

 
 :المادة التاسعة

 :ُيراا  انا إ اسة الم بواة ما ي  
 . ُلخال  أاكاا ال ريعة ا أفميةأاا  -1
هدددا العددداا أو مدددا يخددداا مصدددالح أ نبيدددة للعدددارل مدددع  -2 أاا لفضددد  إلددد  مدددا ُيخدددل أمدددن الدددبفا أو ن ام 

 .المص اة الو نية

 .أاا لكال إل  إلارة النعرات وبن الُفرقة بين الموا نين -3

ها أو إلددد  ا ضددرار بأدددمعل ها أو أاا لددكال إلدد  المأددداس بكرامددة اة ددخا  وُاريدددال ها أو إلدد  ابلددساس   -4
 .أأمائها الل ارية

 .أاا لكال إل  لابيذ ا  راا أو الان ا ي  -5

 .أاا لُضر بالوضع ااقلصاال أو الصا  ف  البفا -2

 .أاا لُف   وقائع اللاقيقات أو الُمااكمات إا بعا الاصول ا   إذن من ال هة الُمخلصة -1

 .لهاا  إل  المص اة العامة والُمألن ا إل  وقائع و واها صاياةأن ل لسا بالنقا الموضوا  البناء ا -3
 

 :المادة العاشرة
ُره  ن ا دد  ُكددل م بواددة ُل بددع ااخددل المم كددة البيانددات الورقيددة الضددرورية باأددا مددا لُقددر  ي ددا أن لُدداوُّ

 .الفئاة اللنفيذية
 

 :المادة الحادية عشرة
راك وخددرين فيدد  بعددا موافقددة الددوسارة وبمددا يلفددق مددع ي ددوس اللندداسل اددن اللددرخي  ل غيددر أو لددأ ير ه أو إ دد

 .أاكاا هذا الن اا
 

 :المادة الثانية عشرة
إذا لوف  صااا اللرخي  فد ن ا د  الورلدة إ دعار الدوسارة بدذلك خدفل  دهرين مدن لدارير الوفداةة ولهدا 

 .الاق ف  األمرار الن ا  بعا موافقة الوسارة وبما يلفق مع أاكاا هذا الن اا
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 الداخلية  تالمطبوعا
 

 :المادة الثالثة عشرة
هدا أن ُيقداا ُنأدخلين  ا   ُكل مكل  أو نا ر أو  ابع أو موسع ير ا ف   باادة أل م بوادة أو لوسيع 
ددها مددع  ددها ل لددااولة وا دد  الددوسارة إ دداسة الم بواددة أو رفض  منهددا إلدد  الددوسارة   اسلهددا قبددل  بعهددا أو ارض 

 . ا ال أن الل  ا من قرار الرفق لاى الوسيرولصاا. بيان اةأباا خفل لفلين يوماً 
 

 :المادة الرابعة عشرة
ا   ُكل م بواة أن لالف  بأ ل ل م بواات الل  ُل بدع فيهدا ُيبدرس ل ُمخلصدين اندا ال  داة ول دوسارة 

 .ف  الفئاة اللنفيذية أن لأللن  من  ر  اللأ يل ما لراه من م بواات
 

 :المادة الخامسة عشرة
دعت ل لدااول المكل  والنا  ر وال ابع مأدئولون امدا يدرا فد  الم بوادة مدن ُمخالفدات إذا ُ ب عدت أو وض 

ا فلقع المأئولية ا   البائع نُها أصبح الموسع هو المأئولة واو  .اون إ اسلهاة ف ذا لعذرت معر فة أل م 
 

 :المادة السادسة عشرة
ُنأددر الم  وبددة مندد  لقيددااع ممددا ي بددع ُلك دد  الددوسارة المكلدد  أو النا ددر أن ُيقدداا وفددق ن دداا ا يددااع ال

 .ااخل المم كة
 

 :المادة السابعة عشرة
ا ل وس إضافة مواا الاااية وا افن إل  اةفدفا أو اة در ة أو ناو هدا الُمأد  ة ا يهدا مدواا فنيدة أو 
 رياضددية أو  يرهدداة اللدد  يلعاقددا ا دد  اأددلغفل ها فدد  المم كددة إا اددن  ريددق مكأأددات أو  ددركات ااايددة
ا الفئاة اللنفيذية الُماة السمنية لقافنات ف  ُكل امل افن ما يةة وبعا إ اسلها من الوسارةة وُلاا   .واو

 
 الخارجية  المطبوعات

 
 :المادة الثامنة عشرة

ُل دددداس الم بواددددات الخار يددددة إذا خ ددددت مددددن كددددل مددددا يأدددد ء إلدددد  ا أددددفا أو ن دددداا الُاكددددا أو يُضددددر 
 .  ا،ااا العامة وُيناف  اةخفقبالمص اة الع يا ل اولة أو يخا

 :المادة التاسعة عشرة
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ُل اس الم بواات الخار ية أو ُلرفل مع بيان اةأباا خ فل لفلين يومًا من لدارير لأد  ا ال  داة أمدا 
اه الفئاة اللنفيذية  .الُصا  فُلعامل وفقًا لما ُلاا 

 
 :المادة العشرون

خددار  المم كددة ويلقدداا ل ددوسارة ب  ددا إ اسل هددا أن ُيرف ددق  ا دد  ُكددل  أددعواّل ُيصددار م بواددة  يددر اوريددة
فق ن اا ا يااع  .ب   ب   ما ُيلبت إيااع الُنأر الم  وبة و 

 
 :المادة الحادية والعشرون

ا لأددرل رقابددة الددوسارة ا دد  مددا لأددلور اه ال هددات الاكوميددة والمكأأددات اللع يميددة والباليددة وال معيددات 
هاالع مية واةناية اةابية و   .اللقافية والمكأأات الصافية اةه ية من م بواات ة راض 

 
 :المادة الثانية والعشرون

اه الفئاة اللنفيذية   .لن يا األيراا الم بواات الخار ية ولوسيعها –ف  ااوا أاكاا هذا الن اا  –ُلاا 
ا ا  ددراءات الفسمددة للأددهيل اصدد ااا الُكلددا والم بواددات اُةخددرى واا ددل راك بهددا مددن ق بددل كمددا ُلاددا 

ها الع مية وف  ااوا اياسلها ال خصية  .الباالين والُمفكرين ة راض 
 

 :المادة الثالثة والعشرون
اه الفئاددة  ي ددوس بعددا موافقددة رئدديس م   ددس الددوسراء أن ُل بددع ُصددا  أ نبيددة فدد  المم كددة وفقددًا لمددا ُلاددا 

 .اللنفيذية وبما يلفق مع أاكاا هذا الن اا
 

 صحافة المحليةال
 

 :المادة الرابعة والعشرون
 .ا لخضع الُصا  الما ية ل ر قابة إا ف  ال رو  ااأللنائية الل  ُيقُرها رئيس م ٍ س الوسراء 

 
 :الخامسة والعشرونالمادة 

هددات اةه يددة أو  –خددار  ن دداق المكأأددات الصددافية اةه يددة  –ي دوس  -1 إصدداار الُصددا  مددن ق بددل ال  
 .عا موافقة رئيس م   س الوسراءاةفراا بلرخي  من الوسارة ب

 :ُيكلف  بُموافقة الوسارة  صاار ما يأل  -2
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ُره ال هددات اةه يددةة ا دد  أن لقلصددر  ( أ الن ددرات مادداواة اللددااولة ولغيددر أ ددرال البيددعة ممددا ُلصددا 
ُرها  .هذه الن رات ا   ما يخاا ن ا  ال هات الل  ُلصا 

رُ  ( ا صة الل  ُلصا   .ها  هات أه ية أو أفرااالم فت الع مية والم هنية الُملخص 

إصداار الُصددا  والم ددفت الع ميددة مددن ق بددل المكأأدات العامددة اللع يميددة وال هددات الاكوميددةة وذلددك  -3
 .بعا إ عار الوسارة

الُم در  ا دد  أل مددن الم بوادات الددوار اة فدد  هددذه المدااة وُمدداير ال هددة اللد  لصددُار انهددا مأددئولون  -4
 .اّما ُين ر فيها بمو ا أاكاا هذا الن اا

 
 :المادة السادسة والعشرون

س مددن الصددايفة اأددا صددااا اللددرخي  واأددا رئدديس اللاريددر ورقددا العدداا ومكددان  يوضددع فدد  مكددان بددار 
 .الُصاور ولاريخ  والأعر واأا الم بواة

 
 :السابعة والعشرونالمادة 

بدددتة إا بعدددا انقضددداء ا دددرة أادددواا ا ددد -1 مال اأدددا صدددايفة أدددبق ُصددداور ها لدددا ُااُل     ا ي دددوس اأدددلع 
أا انقضاء هذه الُماة  .اال  اب هاة ما لا يلناسل أصااا ال أن ان اا 

 .ا ي وس ال خاذ اأا لصايفة يكال إل  االل باس مع اأا  ير ها -2
 

 :ثامنة والعشرونالمادة ال
اه الفئاددة اللنفيذيددة دداةة  القوااددا ُلاددا  الُمن مددة لبددال اا ددلراك الأددنول فدد  الُصددا  وقيمددة الُنأددخة الواا 

 .ن ا افناتو كو 
 

 :تاسعة والعشرونالمادة ال
 :ل وسارة أاا اللرخي  أو إلغاء الموافقة ا   إصاار الصايفة ف  إااى الااللين ا،ليلين

 .إذا لا يلا ا صاار خفل ُماة أقصاها أنلان من ا بفغ باللرخي  -1
 .إذا لوق  ا صاار ُماة ُملص  ة لسيا ا   أنة -2

 
 :ثالثونالمادة ال

هدات  ياُ ر ا   بدات أو إااندات أو  ير هدا مدن    الُصدا  وا د  العدام ين فيهدا قبدول أل منفعدة مدن ه 
ِ  يةة إا بعا موافقة الوسارة  .ااخ ية أو خار 

 
 :ثالثونالمادة الحادية وال
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 .ا ُلمنع الصايفة ان الُصاور إل  ف  ال رو  ااأللنائية وبعا موافقة رئيس م   س الوسراء
 

 :الثونثالمادة الثانية وال
 .ي وس ن ر ا افنات اللاريرية ل مكأأات واةفرااة ب ر  ا  ارة إل  أنها مااة إافنية - أ
 .ي وس ن ر ا افنات اللاريرية ل اول بعا موافقة الوسارة مع ا  ارة إل  أنها مااة إافنية - ا

 
 :ثالثونالمادة الثالثة وال
 .مأئول اّما ُين ر فيها رئيس لارير الصايفة أو من يقوا مقام  ف  االة  ياب ة -1
 .مع ااا ا خفل بمأئولية رئيس اللارير أو من يقوا مقام  يكون كالا الن  مأئوًا اما يرا في  -2

 
 :المادة الرابعة والثالثون

 .  رياة ُأا الُقرى ه  الصايفة الرأمية ل اولة
 

 جزاءاتال
 

 :الخامسة والثالثونالمادة 
بت إل  الغير ل صرياًا  يدر صدايح أو ن درت خبدرًا خا ئدًا أن ُلصداح ذلدك بن در ه ا   ُكل  صايفة ُنأ 

م انًاة بناًء ا     ا صااا ال أن ف  أول  ااا يصُار بعدا   دا اللصدايحة ويكدون ذلدك فد  المكدان 
نهدداة ول مددن أصدداب  ضددرر اددق الُم البددة  س م  ددر الخبددر أو اللصددريح فيدد  أو فدد  مكددان بددار  الددذل أددبق أن ُن  

 . باللعويل

 
 :السادسة والثالثونالمادة 

أدداا أل ادداا مددن أاددااا الصددايفة اون لعددويلة إذا لضددمن مددا ُيخددال   –انددا الضددرورة  –ل ددوسارة 
 .أاكاا ال ريعة ا أفميةة بناًء ا   قرار من ال  نة المنصو  ا يها ف  المااة الأابعة واللفلين

 
 :السابعة والثالثونالمادة 

اا ل ندة ُل دكل بقدرار مدن الدوسير بر ئاأدة وكيدل الدوسارة الُمخدل  ا لُن ر ف  الُمخالفات ةاكاا هذا الن 
يقل ااا أاضائها ان لفلة يكون أادُاها مأل دارًا قانونيدًا ولصدار قرارال هدا باة  بيدة بعدا اادوة الُمخدال  
 أو مددن ُيمل دد ة وأددماع أقوال دد ة وي ددوس لهددا ااددوة مددن لددرى ااأددلماع إلدد  أقوال دد ة كمددا ي ددوس لهددا ااأددلعانة

 .بمن لراهة وا ُلصبح قرارات ال  نة ُمعلماة إا بعا موافقة الوسير ا يها
 :ثامنة والثالثونالمادة ال
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خفل بأل اقوبة أ ا يُنُ  ا يها ن اا وخرة ُيعاقا ُكدل مدن ُيخدال  ُاكمدًا مدن أاكداا هدذا  مع ااا ا  
كأأددل   ُمداة ا لل داوس  ددهرين أو الن داا بغرامدة ماليددة ا لل داوس خمأدين ألدد  لاير أو بد  فق ما  د  أو مُ 

بد  فق ما  د  أو ُمكأأدل   نهائيدًاة ويصددار بالُعقوبدة قدرار مدن الدوسير بندداًء ا د  اقلدراح ال  ندة المنصددو  
 .ا يها ف  المااة الأابعة واللفلين من هذا الن اا

 
 :تاسعة والثالثونالمادة ال

 :أو خار ية ف  الااللين ا،ليلينل وسارة أاا الم بواات المعروضة ل لااول ااخ ية كانت 
 .اناما لكون ما ورة اللااول -1
انددداما لكدددون  يدددر ُم ددداسة ولكدددون ُم دددلم ة ا ددد  بعدددل الما دددورات المنصدددو  ا يهدددا فددد  المدددااة  -2

 .اللاأعة أو المااة اللامنة ا رة

  ولكددون ال هددة الُمخولددة بددالن ر فدد  ذلددك ال  نددة المنصددو  ا يهددا فدد  المددااة الأددابعة واللفلددينة وهدد
ر مددا لددراه مناأددبًا ب لفف هددا اون لعددويل أو لك يدد  صددااا العفقددة ب ااالهددا إلدد  خددار  المم كددة  اللدد  لُقددر 

 .ا   نفقل  إن كانت خار ية
 

 :ربعونالمادة األ 
ياددق لمددن يصددُار ب ددأن  اقوبددة بُمقلضدد  أاكدداا هددذا الن ددااة الددل  ا أمدداا ايددوان الم ددالاة وذلددك خددفل 

 .  بالقرار الصاار بذلكألين يومًا من لارير إبف 
 

 :المادة الحادية واألربعون
إذا أ دداست الددوسارة الم بواددة لددا  ددرأ مددا يو ددا أدداب ها فع يهددا لعددويل صددااا ال ددأن اددن قيمددة لكُ فددة 

 .الُنأر المأاوبة
 

 أحـكام عـامة
 

 :واألربعونالمادة الثانية 
افر فدديها اةه يددة لددذلك مددن ذول الكفايددة ا دد  الددوسارة أن ُلك  دد    دداسة اةامددال الع ميددة والفكريددة مددن للددو 

واللخصدد  وا لمدداا باةن مددة ولع يمددات الن ددرة ولهددا أن لأددلعين فدد  ذلددك بمددن لددراه مددن  يددر الُملفددر ين 
 .من خار  ها

 
 

 :واألربعونالمادة الثالثة 
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مددة  قامددة معددارل الُكلددا مددن ق بددل اور  لضدع الددوسارة باللنأدديق مددع ال هددات ذات العفقددة القوااددا الُمن  
 .الن ر واللوسيع اةه ية وُل ر  ا يها

 
 :المادة الرابعة واألربعون

ي ددوس بقددرار مددن الددوسير إن دداء  معيددات لن ددا ات ممددا هددو منصددو  ا يدد  فدد  المددااة اللانيددة ل ُمعال ددة  
دداها الددوسير لوضددع أهددااُفها ولن دديا  ُم ددك فل ها ولنأدديق مهمال هدداة وا دد  ُكددل   معيددة أن لضددع ائاددة يعلم 

 .هاام   
 

 :الخامسة واألربعونالمادة 
 . الوسارة ه  ال هة المنو  ب ها ُملابعة لنفيذ هذا الن ااة وُمأاءلة من ُيخال ف  وفقًا ةاكام  

 
 :المادة السادسة واألربعون

ُيصار الوسير الفئاة اللنفيذية لهذا الن اا ف  ُمداة أقصداها لمانيدة ا در  دهرًا مدن لدارير ن در هة ولُن در 
 .رياة الرأميةف  ال 

 
 :السابعة واألربعونالمادة 

ا دد  مددن ُيمددارس أل ن ددا  مددن الن ددا ات اللدد  ياُكمهددا هددذا الن دداا أن ُيقددوا بلصددايح أوضدداا    بقددًا 
 .لألاكاا الواراة في ة وذلك خفل أنلين من لارير نفاذه

 
 :ثامنة واألربعونالمادة ال

واللددارير ( 11/ا)بالمرأددوا الم كدد  ذل الددرقا  ياددل هددذا الن دداا ماددل ن دداا الم بواددات والن ددر الصدداار
 .هدة وُي غ  ما يلعارل مع  من أاكاا13/4/1412

 
 :تاسعة واألربعونالمادة ال

 .ُين ر هذا الن اا ف  ال رياة الرأميةة وُيعمل ب  بعا لأعين يومًا من لارير ن ر ه
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 نظةام المؤسسات الصحاةية
 هة4111
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 19/ م : الرقدا                                                                             
 هة4111/ /8: اللارير

 ---------------

 
 بعون اهلل تعالى

 نحن فةهد بن عبد العزيةز آل سةعود           
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                        

ولدارير ( 01/أ)المااة الأبعين من الن اا اةأاأ  ل اكا الصداار بداةمر الم كد  رقدا بناًء ا   
 .هد21/3/1412

ولدارير ( 13/أ)وبناًء ا   المااة الع درين مدن ن داا م  دس الدوسراء الصداار بداةمر الم كد  رقدا 
 .هد3/3/1414

 دددس ال دددورى الصددداار بددداةمر وبنددداًء ا ددد  المددداالين الأدددابعة ا دددرة واللامندددة ا دددرة مدددن ن ددداا م 
 .هد21/3/1412ولارير ( 01/أ)الم ك  رقا 

ولددددارير ( 22)وبعددددا اا ددددفع ا دددد  ن دددداا المكأأددددة الصددددافية الصدددداار بالمرأددددوا الم كدددد  رقددددا 
 .هد24/3/1333

 .هد5/2/1421ولارير ( 13/12)وبعا اا فع ا   قرار م  س ال ورى رقا 
 . هد25/4/1422ولارير ( 123)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 

 :بما هو آت رسمنا
  

 .الموافقة على نظام المؤسسات الصحاية بالصيغة المرفقة – أولا 
 .تنايذ مرسومنا هذا -كل فيما يخصه  -على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء  – ثانياا 

 
 

 فةهد بن عبد العزيةز
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 هة1/4111/ 1وتاريخ  (418)قرار رقم 
 

 مجلس الوزراء ن إ
ر ولددارير /1/2351بعددا اا ددفع ا دد  الُمعام ددة الددواراة مددن ايددوان رئاأددة م  ددس الددوسراء بددرقا 

هدددد الُم دددلم ة ا ددد  خ ددداا صدددااا الأدددمو الم كددد  وسيدددر الااخ يدددة رئددديس الم  دددس اةا ددد  2/4/1421
هددددد ب ددددأن   ددددا أددددموه م ددددروع ن دددداا المكأأددددات 22/12/1415ولددددارير  15/ /310لقاددددفا رقددددا 

 .افيةة المرفقالص
ولددددارير ( 22)وبعددددا اا ددددفع ا دددد  ن دددداا المكأأددددة الصددددافية الصدددداار بالمرأددددوا الم كدددد  رقددددا 

 .هد24/3/1333
 .هد12/3/1413ولارير ( 14)وبعا اا فع ا   الماضر الُمعا ف  هيئة الخبراء رقا 

 .هد5/2/1421ولارير ( 13/12)وبعا الن ر ف  قرار م  س ال ورى رقا 
هددة 15/3/1421ولدارير ( 214) د  الماضدرين الُمعداين فد  هيئدة الخبدراء رقدا وبعا اا فع ا

 .هد2/3/1422ولارير ( 112)ورقا 
 . هد22/3/1422ولارير ( 154)وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء رقا 

 

 :يقةةرر
 .الموافقة عن نظام المؤسسات الصحاية بالصيغة المرفقة 
 .مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذاوقد ُأعد مشروع  
 
 

 رئيس مجلس الوزراء
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 المؤسسات الصحاةيةنظةام 
 

 ( تعريفـات )   :المادة األولى
ورات ا   المعدان  الُمبيندة أماُمهداة مدا لدا يقدل  أدياق الدن  بخدف   لال الك مات ا،لية ايُلما

 :ذلك
 .الصافية الموافقة الرأمية الل  لأمح بقياا المكأأة: الترخيم -1
 .بأ ر ف   ير المكأأة َير حكوميأو  عمل حكوميااا مساولة أل  :التاُرغ -2

 .المكأأة أو المكأأات الصافية :المؤسسة أو المؤسسات -3

 .ال خ  الذل يمُ ك  سءًا من رأس مال المكأأة :عضو المؤسسة -4

 .الجريدة أو المجلة :الصحياة -5

 .الصافيةالُصا  وا صاارات اُةخرى ل مكأأة  :المطبوعات -2

 .وسارة ا افا :الوزارة -1

 .وسير ا افا :الوزير -3
 

 الباب األولى
 تكوين المؤسسة

 

 :ثانيةالمادة ال
 .ينبلق هذا الن اا من الأياأة ا افمية ل مم كة العربية الأعوايةة وُياقق أهااُفها - أ
امددة الُم لمددع المكأأددة ُمن ددأة - ا بن ددر  خاصددة هدداُفها إصدداار م بواددات اوريددةة يكددون رائددُاها خ 

ُره مدن م بوادات  وللمؤسسةة. اللقافة والمعر فةة ُم لس مة الصاق والموضواية ف  ُكدل مدا ُلصدا 
 .أن ُلاق ق أرباح معقولة ب كل ا يلعارل مع  ايُلها ف  إ ار ضواب  هذا الن اا

 .لُن أ المكأأة بمو ا أاكاا هذا الن اا ولام ل اأمًا مميساً  - ت
 

 :المادة الثالثة
لرخي  ب ن اء المكأأة بعدا موافقدة رئديس م   دس الدوسراء بنداًء ا د    دا يلقداا بد  ُيصار الوسير ال - أ

ادددداا مددددن الأددددعوايين ا يقددددل اددددن لفلددددين  خصددددًاة يلضددددمن أهدددداا  المكأأددددة وأأددددماء المكأأددددين 
ومددكهفل ها ومهددن ها وأامددار ها واأددا المكأأددة والم بواددات اللدد  أددلقوا ب صدداار ها وال غددة أو ال غددات 

ُاها الوسارة الل  ألصار بها  .ورأس مال ها ومركس ها الرئيأ  و ير ذلك من البيانات الل  ُلاا 
 .ي وس بقرار من الوسير ا ذن ل مكأأة ب صاار م بواات اورية إضافية - ا

 :المادة الرابعة
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وي دوس إصداار بعدل م بواال هددا . يكدون المركدس الرئيأد  ل مكأأدة فد  المايندة اللدد  ادااها اللدرخي 
 .لرئيأ  بعا موافقة الوسارةف   ير المركس ا

 
 :المادة الخامسة
 .ُيااا رأس مال المكأأة بالم قاار الكاف  للاقيق أهااف ها - أ
ل مكأأة  خصية ُمعنوية وذمدة ماليدة ُمأدلق  ةة ولناصدر المأدئولية الماليدة ةاضدائها بمقداار اصدة  - ا

 .ُكل م نها ف  رأس مال المكأأة

اميدددة وميسانيل هدددا الأدددنوية ُمصددداقة مدددن ُمااأدددا قدددانون  ا ددد  ُكدددل  مكأأدددة أن ُلصدددار اأدددابال ها الخل - ت
 .ُمرخ  ل 

ُلخصدد  نأددبة كافيددة مددن اةربدداح الُملاق قددة أددنويًا ة ددرال اللدداريا ولددوفير وأددائل اللقنيددة الاايلددة  - ن
 .الفسمة لل وير العمل الصاف 

ر ال معيدة ا. من اةرباح أنوياً % 11ُيخص  االيا   ن ام  ا يقل ان  -   لعموميدة وي دوس أن لُقدر 
 .وق  هذا اللخصي  مل  ب غ اااليا   الن ام  نص  رأس المال

 
 ثانيالباب ال

 أعضـاء المؤسسة
 

 :المادة السادسة
 :ُي لر  ف  اضو المكأأة ما يأل 

 .أن يكون أعواّل ال نأية - أ
 .أاا يكون اضوًا ف  مكأأة صافية ُأخرى - ا

مدن ر دال الع دا والفكدر وا ادفاة أو  أن يكون ااصًف ا   مكهدل  دامع  ا د  اةقدلة أو أن يكدون - ت
وي دددوس قبدددول اضدددوية ال خصددديات المعنويدددة ذات ال بيعدددة . مدددن ر دددال اةامدددال الُمهلمدددين باللقافدددة

 .الفكرية واللقافية والع مية
 

 :المادة السابعة
 .أاضاء المكأأة ملأاوون ف  اقوق اللصويت أو اللر ُّح لم  س ا اارة - أ
دفل سيددااة رأس مددال المكأأددة أو بيددع اضددو أأددُهم  أو ي دوس انضددماا أاضدداء ُ ددُاا ل مك  - ا أأددة مددن خ 

 .ُ سءًا م نها أو اللناسل انها أو  سء م نهاة أو من خ فل اللورين

دنهاة فد ذا لدا للدوافر  درو  العضدوية فد  الدوارن  - ت اةأدها  تبةاعف  االة ا رنة ُير دح الورلدة وااداًا م 
 .ا  من خار  هاأ خ علىا   اضو أو أاضاء من ااخل المكأأةة أو 

 ثالثالباب ال
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 الجمعية العمومية ومجل س اإلدارة
 

 :المادة الثامنة
ولهددا ال خدداذ . للكددون ال معيددة العموميددة مددن  ميددع أاضدداء المكأأددةة وهدد  أا دد  ُأدد  ة فدد  المكأأددة

 :ما يأتيالقرارات الفسمة للاقيق اة رال الل  ُأن ئت من أ   ها المكأأةة ولها ا   و   الخصو  
 .ا الأياأة العامة ل مكأأةرأ - أ
 .وتعيينهماخليار أاضاء م  س ا اارة  - ا

افائهما - ت  .الموافقة ا   لعيين الُماير العااة ورئيس اللاريرة واو

أاب ها الخلام  التصديق - ن  .ا   ميسانية المكأأةة وا 

 .لعيين ُمااأا قانون  -  

 .مل فيهاإصاار الفئاة الااخ ية ل مكأأة وال وائح اُةخرى الُمن مة لأير الع - ح
 

 :المادة التاسعة
 :لكون ا لمااات ال معية العمومية وفق الضواب  وا  راءات ا،لية

انددا  -كمددا ي ددوس ااولهددا  .لنعقددا ال معيددة العموميددة مددرة كددل ادداا بددااوة مددن رئدديس م  ددس ا اارة  - أ
 أو ب  ددا ،مددن ق بددل رئدديس م  ددس ا اارةة أو ب  ددا لفلددة مددن أاضدداء م  ددس ا اارة  –ااقلضدداء 

 .يلقاا ب  ربع اةاضاء ا   اةقل
 .يلول  رئيس م  س ا اارة رئاأة ا لمااات ال معية العمومية ألناء انعقااها - ا

ذا لدددا يكلمدددل النصددداا فددد  ال  أدددة . لعقدددا ال معيدددة العموميدددة   أدددال ها باضدددور أ  بيدددة اةاضددداء - ت واو
ول وسارة نداا ُمملدل انهدا . بةاةول  ُلعا ال  أة اللانية ن امية إذا اضرها لُ ن اةاضاء أصالة ونيا

 .لاضور اا لماع

دد   يكةةون - ن اللصددويت فدد  ال معيددة العموميددة ا دد  أأدداس العضددويةة ولُكددل اضددو أن ُيصددوت اددن نفأ 
ولصُار قرارات ال معية باة  بية الُم  قة لألاضاء الُممل دين فد  اا لمداع . وان العضو الذل أناب 

كالة  –  .الرئيس صوت معهر ح ال انا الذل ف ذا لأاوت اةصوات يُ  –أصالة أو و 

ُياددرر ماضددر لُكددل ا ل مدداع مددن ا لمااددات ال معيددة العموميددة يلضددمن أأددماء اةاضدداء الااضددرين  -  
ددذ ايالددُ  مددن قددراراتة  أصددالةة والُممل ددين فدد  اا لمدداع نيابددةة كمددا يلضددمن  دداول اةامددال ومددا ُالخ 

يكدددون لددداوين هدددذه المااضدددر بصدددفة و  .وخفصدددة وافيدددة ادددن الُمناق دددات اللددد  اارت فددد  اا لمددداع 
ل خا  يوقُع  رئيس الم  س وُمقرر اا لماعة  مة اق ا ُكل ا لماع ف  أ    وتوزع ُنسخ ِمنةهُمنل  

 .ا   أاضاء ال معية العمومية
 :المادة العاشرة

 :س اإلدارةمجلِ 
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 :يكون لُكل مكأأة م   س إاارة يلكون من  - أ

 .ااا من أاضاء المكأأة ا يقل ان ألة -1
لُ ددن م مددوع أاضدداء  علةةىيسيددا اددااها  ألَّ الُمدداير العدداا وركأدداء اللاريددر فدد  المكأأددةة ا دد   -2

 .م   س ا اارة
يخلددار أاضدداء م   ددس ا اارة باة  بيددة الُم  قددة مددن بيددنها رئيأددًا ل م  ددس فدد  أول ا لمدداع يعق اوندد ة  - ا

 .يكون الُماير العاا أو رئيس اللارير ألَّ ا   
 

 :ةالمادة الحادية عشر 
مع ُمراااة ااخلصاصات الُمقررة ل  معية العموميةة لم   س ا اارة ال خاذ القرارات وا  دراءات الفسمدة 

 :ما يأتيللاقيق اة رال الل  ُأن ئت من أ   ها المكأأةة ولُ  ا   و   الخصو  
مة لأير العمل - أ  .اقلراح الفئاة الااخ ية وال وائح اُةخرى الُمن  
 .سمة للنمية موارا المكأأةإقرار الُخ   الف - ا

أاب ها الخلام  قبل ارض   ا   ال معية العمومية - ت  .إقرار م روع ميسانية المكأأة وا 

 .اإلصدارات الجديدة ورفِعها إلى الوزارة للموافقة عليهااقلراح  - ن

 موافقدة الدوسارة ا د  لر ديح رئديس اللاريدر مةع أخةذلر يح الُماير العاا ورئيس اللاريدر لُكدل  صدايفة  -  
ب    .إافائ  من  أولمنص 

 
 :المادة الثانية عشرة

 .ي لمع م   س ا اارة بااوة من رئيأ  مرة واااة ا   اةقل ُكل لفلة أ ُهر - أ
ا ُيعددا ا لمدداع الم   ددس صدداياًا إا باضددور نصدد  أاضددائ  ا دد  اةقددل بمددن فدديها الددرئيس أو مددن  - ا

 .ُينيُب 

اةاضددداء الااضدددرينة فددد ذا لأددداوت اةصدددوات  لصدددُار قدددرارات الم   دددس باة  بيدددة الُم  قدددة ةصدددوات - ت
 .صوت معُه الرئيسُر ح ال انا الذل 

ُياددرر لُكددل  ا لمدداع ماضددر ُيددذكر فيدد  مكددان اا لمدداع ولاريخدد  وأأددماء الااضددرين والغددائبين وأددبا  - ن
دداة كمددا ُيددذكر فدد  الماضددر  دداول اةامددال والموضددواات اللدد   ددذ نوِقشةةتالغيدداا إن و   ة ومددا اُلخ 

ُره واةاضاء ايالها من قرا  .الحاضرونراتة ويوقع الماضر رئيس الم   س وُمقر 

 .من يرى من أاضاء الم   س لُماة ُماااة –ف  االة  ياب   –لرئيس الم  س أن ُينيا ان   -  
 
 

 :المادة الثالثة عشرة
 :لنله  اضوية الم   س ف  اةاوال ا،لية
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اُ  - أ فق ما ُلاا   .ه الفئاة الااخ ية ل مكأأةانلهاء الُماة الن امية لاورة الم   س و 
 .ااألقالة أو الع س الصا  - ا

 .صاور قرار من ال معية العمومية بلناية العضو من الم   س - ت

بُ  ف  المكأأة المنصا الذل كان يلواه - ن  .إذا فقا العضو الُمعيان ف  الم   س باكا منص 

ل باين  أو بال ر  أو اةمانة -    .إذا ُاك ا ا   العضو ف   ريمة لخ 
 
 :لمادة الرابعة عشرةا

دددبُهاة ف  م   دددس أن ُيعددديلن  ر مركدددس أادددا أاضددداء الم   دددسة مدددن  يدددر الُمعيندددين فيددد  بأدددبا مناص  إذا ُ دددغ 
اضدوًا بدايًفة ا د  أن ُيعدرل ذلددك ا د  ال معيدة العموميدة فد  أول ا لمدداع لهداة وُيكمدل العضدو ال ايددا 

 .ُماة أ ف   ف  الم   س
 

 رابعالباب ال
 اإلدارة والتحرير

 
 :المادة الخامسة عشرة

يكددددون لُكددددل  مكأأددددة ُمدددداير ادددداا يلددددول  لصددددري   ددددكون المكأأددددة الماليددددة وا ااريددددة وفددددق الأياأددددات 
واللع يمات الُمن مدة لدذلك ويملدل المكأأدة فد  افقلهدا مدع ال هدات اُةخدرى فد  اةمدور الماليدة وا ااريدة 

ا ال وائح الااخ ية ل مكأأة اخلصاصال  وصفايال   .وُلاا 
 

 :المادة السادسة عشرة
 :ُي لر  ف  الُماير العاا

 .أن يكون أعواّل ال نأية - أ
 .أن يكون ُملفر  اً  - ا

بددرة ا لقدددل اددن خمددس أدددنوات فدد  العمدددل ا اارل أو  - ت أن يكددون ااصددًف ا ددد  مكهددل  ددامع  ولدددُ  خ 
اارية ملمي تتوافروي وس ااأللناء من  رو  المكهل ال امع  لمن . الصاف   .سةفي  كفاية فكرية واو

 

 :المادة السابعة عشرة
ذا لددا يو ددا نائددا يخلددار م   ددس ا اارة أاددا  فدد  االددة خ ددو منصددا الُمدداير العدداا يقددوا نائبدد  بعم  دد ة واو

لفلددة أُ ددهرة وفدد  الادداللين يددلا خددفل الُمدداة المددذكورة اخليددار  علةةىأاضددائ  ل قيدداا بالعمددل لُمدداة ا لسيددا 
ا دد  ال معيددة العموميددة فدد  أول ا لمدداع لهددا ةخددذ الموافقددة  مةةراألُمدداير ادداا ُيعدديلن مكقلددًا إلدد  أن ُيعددرل 

 .ا ي 
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 :المادة الثامنة عشرة
مددن المهدداا والصددفايات مددا  مسةةئول عمةةا ُينشةةر فةةي الصةةحياة ولةةهُ يكددون لُكددل  صددايفة رئدديس لاريددر 

 :يأل 
اارلدددد  ولو يهدددد ة  - أ ُياقددددق اةهدددداا   بمةةةةاا  ددددرا  الُمبا ددددر ا دددد   ميددددع  ددددكون لاريددددر الصددددايفة واو

 .ة رال الل  ُأن ئت المكأأة من أ   هاوا
فل ها مع الغير فيما يلع ق بال كون الصافية - ا  .لمليل الصايفة ف  ص 

 .وضع الُخ   والبرامج الل  لها  إل  ل وير الصايفة - ت

ُل  الفئاة الااخ ية من صفايات ُلكف ل ل  أااء مهمل  بال كل الُمناأا والُمنافس - ن  .ما ُلخو 
 

 :رةالمادة التاسعة عش
 :ُي لر  ف  رئيس اللارير

 .أن يكون أعواّل ال نأية - أ
 .أن يكون ُملفر اً  - ا

افمية - ت  .أن يكون ااصًف ا   مكهل  امع  وذا كفاية فكرية واو
 

 :المادة العشرون
امة الُماير العاا ورئيس اللارير ف  إااى الااات ا،لية  :لنله  خ 

 .قبول ااألقالة أو الع س الصا  - أ
دب ة ووافقدت  ِببةُمسإذا صارت لوصية  - ا نُهمدا مدن منص  من م   س ا اارة بلُ ل  اةاضاء ب افاء أل م 

 .ال معية العمومية ا   ذلك
 

 :المادة الحادية والعشرون
فددد  االدددة خ دددو منصدددا رئددديس اللاريدددرة يقدددوا م   دددس ا اارة بلك يددد  أادددا منأدددوب  المكأأدددة بالقيددداا 

ا  راءات الن امية للعيدين رئديس ل لاريدر فد  ُمداة ا بمهمات رئيس اللاريرة وا   م   س ا اارة ال خاذ 
 .لل اوس لفلة أ   رمن خ و المنصا

 

 :المادة الثانية والعشرون
 :يكون ل صايفة ُماررون ُملفر  ون ُيعينها رئيس اللاريرة ويكون من مهامها ما يأل 

 .المؤسسة من أجِلهاالعمل ا   لاقيق اةهاا  واة رال الل  ُأن ئت  - أ
 .ا   لاقيق اللمُيس الم  وا ل صايفة العمل - ا

 .لمليل الصايفة اللمليل الفئق ف  الُمناأبات وال قاءات والمكلمرات - ت

 .ُمراااة ما لضمن  ن اا اماية اقوق المكل  - ن
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 :المادة الثالثة والعشرون
ر ف  الااات ا،لية امة الُمار   :لنله  خ 

 .قبول ااألقالة أو الع س الصا  - أ
 .م   س ا اارة عليهامن رئيس اللارير ووافق  سببةمُ إذا صارت لوصية  - ا

 
 خامسالباب ال

 حل المؤسسة وتصفيُتها
 

 :المادة الرابعة والعشرون
 :ُلال المكأأة وُي غ  اللرخي  الصاار ب ن ائها ف  الااات ا،لية

ر ال معية العموميدة اأدلمرار الم%( 51)إذا ب غت خأائر المكأأة  - أ كأأدة من رأس المالة ما لا لُقر 
 .ولوافق الوسارة ا   ذلك

 .إذا قررت ال معية العمومية بأ  بية لُ ل  اةاضاء ا  ها - ا
 

 :الخامسة والعشرونالمادة 
 :ف  االة ال المكأأة لُلخذ ا  راءات ا،لية

ا ال معية العمومية  ريقة لصفية المكأأدة ولخلدار ُمصدفيًا لهدا - أ ولنلهد  اندا ذلدك مهمدة م   دس . ُلاا 
 .اير العااا اارة والمُ 

 .للوق  أامال المكأأة ااا ما ي سا للنفيذ إ راءات اللصفية - ا

 .للا أامال اللصفية ب  را  الُمصف  وا   مأئوليل  باالباره ُمملًف ل مالكينة ولات رقابة الوسارة - ت

 .لااو الوسارة ال معية العمومية لفنعقااة  قرار نلائج اللصفية - ن

 
 سادسالباب ال

 أحـكام عـامة
 

 :ة السادسة والعشرونالماد
 :ا   المكأأة أن لضع خفل ااا من بااية ام  ها ما يأل 

 .هيكًف لن يميًا ي ُمل إاارات المكأأة وأقأام ها ووااال هاة ويوضح مهام ها وارلبا ال ها ا اارية - أ
 .ائاة لن يا العملة ول ُمل وا بات العام ين ف  المكأأة واقوق ها - ا

 .ائاة المكافزت وال ساءات - ت

 .ُأ مًا ل روالا يضمن لمنأوب  المكأأة اقوقها ف  اللرقيات والعفوات الأنوية - ن

فف  -    .قوااا اانلاابات والباات واللعويضات وخ 
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ا اخلصاصات أ هسة المكأأة وصفايات المأدئولين فيهدا ولن ديا العفقدة فيمدا  - ح الفئاة الااخ يةة وُلاا 
 .ذات العفقةبينهاة كما ل ُمل اةمور اللن يمية اُةخرى 

 
 :السابعة والعشرونالمادة 

فقددًا ةاكامدد  هيئددة ل صددافيين الأددعوايين ذات  خصددية االباريددة ُمأددلق  ةة  لُن ددأ بمو ددا هددذا الن دداا وو 
ها واخلصاصال ها  ِ ا الفئاة اللنفيذية مهمات   .ُلعن  ب كون الصافيينة وُلاا 

 
 :ثامنة والعشرونالمادة ال

ها مع أاكام   ترتيب -أنة من نفاذ هذا الن اا  خفل -ا   المكأأات القائمة   .أوضاا 
 

 :تاسعة والعشرونالمادة ال
 .ُيصار الوسير الفئاة اللنفيذية الفسمة للنفيذ أاكاا هذا الن اا وذلك خفل ااا من لارير صاور ه

 
 :ثالثونالمادة ال

( 22)الم كدد  ذل الددرقا ياددل هددذا الن دداا ماددل ن دداا المكأأددات الصددافية اةه يددة الصدداار بالمرأددوا 
 .هد وُيعا نافذًا بعا لفلين يومًا من لارير ن ر ه ف  ال رياة الرأمية24/3/1333 المؤرخ في
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 نظام الجنسية العربية السعودية
 

 هة4/4221/ 1وتاريخ  (1)القرار رقم 
 

ا  ع م  س الوسراء ا   م روع ن اا ال نأية العربية الأعواية الُمن ا من ق بل م  س ال ورى 
  أامددا إبددراهيا موأدد  ومندداوا وسارة الااخ يددة أوًا لددا مددن ق بددل ال  نددة اللدد  لكددون مددن الُمأل ددار القددانون

اأين ارا لانيًاة وا   قرارًا ل  نة اةن مة بم  س الوسراء ف   أن الم روع المذكور ولقدرر باةكلريدة 
 :بالصفة الموضاة أاناه وه . الُم  قة الموافقة ا   م روع الن اا المذكور

 
 الجنسية العربية السعوديةام ةةنظ

 
 :المادة األولى

 ". نظام الجنسية العربية السعودية" ُيأّم  هذا الن اا 
 

 :المادة الثانية
ليس لهذا الن داا ألدر ر عد  وُلعلبدر  ميدع القدرارات وا  دراءات الصداياة اللد  لمدت بمو دا اةن مدة 

صداة  الأابقة نافذة كما ُلعلبر ال نأيات الل  ُمن ات األنااًا إلد  ل دك الدُن ا قائمدة مدا اامدت ُمأدلن اة إلد 
 .ا  راء واللبوت

 
 :المادة الثالثة

 :اةلفا  ا،لية لكال ف  هذا الن اا المعان  ا،لية
بقدًا ةاكداا  - أ الأعواّل بالل ُنس هو مدن كدان لابعدًا لاكومدة اضدرة صدااا ال فلدة الم دك الُمع مدة   

 .هذا الن اا
 .ام ها الخاصةالأعوالد بالل ُنس هو من اكلأا ال نأية العربية الأعواية بُمقلض  أاك - ا

 .اة نب  هو  ير الأعوالّ  - ت

 .القاصر هو الصغير والم نون والمعلوه - ن

 .أن الُر ا ما نصت ا ي  أاكاا ال رع ال ري  -  

المم كددددة العربيددددة الأددددعواية ل ددددمل اةراضدددد  والميدددداه وال بقددددات ال ويددددة الخاضددددعة ل أدددديااة العربيددددة  - ح
 .عرب  الأعوالالأعواية كما ل مل الُأفن وال ائرات الل  لامل الع ا ال
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 :المادة الرابعة
 :السعوديون هم

ا مدددن ُأدددكان أراضددد  المم كدددة العربيدددة 014ه ريدددة الموافدددق  332مدددن كاندددت لابعيلددد  ُالمانيدددة اددداا  - أ
 .الأعواية اةص يين

هدددد 332الراايدددا العلمدددانيون المولدددواون فددد  أراضددد  المم كدددة العربيدددة الأدددعواية والُمقيمدددون فيهدددا اددداا  - ا
هدد ولدا يكلأدبوا  نأدية أ نبيدة 22/3/345  إقدامله ا فد  ل دك اةراضد  إلد  ا الذين اداف وا ا د014

 .قبل هذا اللارير

ا 014هدد 332من كان من  ير الراايا العلمانيين ُمقيمدًا فد  أراضد  المم كدة العربيدة الأدعواية اداا  - ت
 .هد ولا يكلأا  نأية أ نبية قبل هذا اللارير22/3/345وااف  ا   إقامل  فيها إل  

 
 :ة الخامسةالماد

مددن المددااة الرابعددة ا دد  النأددوة مددن ُأددكان المم كددة العربيددة الأددعواية اةصدد يين ( أ)يأددرل ُاكددا الفقددرة 
 .الفل  يلقامن ب  ا األرااا ال نأية العربية الأعواية بعا  فُقهن أو وفاة أسواُ هن

 
 :المادة السادسة

ة مدن اة دخا  الدذين ين بدق ا د  ُاكمهدا ا لُقبل   بات ب ا اء  هااات بال نأدية العربيدة الأدعواي
من المااة الرابعة بعا ُمضد  أدنة مدن لدارير العمدل بهدذا الن داا وبالنأدبة ل قاصدر بعدا ( ا ة ت)الفقرلين 

ن الُر ا  .ُمض  أنة من ب و   أ 
 

 :المادة السابعة
أددددعواية وأا يكدددون أدددعواّيًا مدددن ول ددددا ااخدددل المم كدددة العربيدددة الأددددعواية وخار  هدددا ةا أدددعوال واةُا 

 .22م هول ال نأية أو ا  نأية ل 
 

 :المادة الثامنة
ُيعلبددر أ نبيددًا مددن ول ددا فدد  المم كددة العربيددة الأددعواية اددن أبددوين أ نبيددين أو مددن أا أ نبدد  وُأا أددعواية 
ومن ول ا فد  الخدار  ةا أ نبد  معدرو  ال نأدية وُأا أدعوايةة ومدع ذلدك يكدون لهدذا المولدوا اندا ب و د  

ن الُر ا  :الاق ف  اخليار ال نأية العربية الأعواية إذا لوفرت في  ال رو  ا،لية أ 
ن الُر ا - أ فة ا قامة الاائمة ف  المم كة العربية الأعواية انا ب و   أ   .أن لكون ل  ص 
أن يكون اأن الأيرة والأ وك ولا يأبق الُاكا ا ي  بُاكا  نائ  أو بُعقوبة الأد ن ل ريمدة أخفقيدة  - ا

 .ن ألة أ هرلُماة لسيا ا

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن النظام. هة41/44/4220وتاريخ ( 19)ُعِدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم  - 12
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 .أن يكون ُم  مًا بالُ غة العربية - ت

دددن الُر دددا   بدددًا بمناددد  ال نأدددية العربيدددة الأدددعوايةة أمدددا الم ندددون  - ن أن ُيقدداا خدددفل الأدددنة بعدددا ب و ددد  أ 
نُهمددا يلبددع أبدداه فدد  راويلدد  إذا كدددان اةا ا دد  قيددا الايدداة وفدد  االددة وفالدد  ف  ُمقددديا  والمعلددوه فكددل م 

نُهما أن   .21يخلار ل  ال نأية العربية الأعواية بعا األكمال ال رو  الأابقةال را  ا   ُكل  م 
 

 :المادة التاسعة
 :ي وس منح ال نأية العربية الأعواية لأل نب  الذل للوفر في  ال رو  ا،لية

ن الُر ا -1  .أن يكون انا لقايا ال  ا قا ب غ أ 
 .أن يكون  ير معلوه أو م نون -2

 :أن يكون اين لقايا ال  ا -3

هددا  قددا اكلأددا ( أ صددفة ا قامددة الاائمددة العاايددة فدد  المم كددة العربيددة الأددعواية بُمقلضدد  أاكدداا ن ام 
 .ان خمس أنوات ملواليات؟ الخا  ل ُماة ا 

 .أن يكون اأن الأيرة والأ وك ( ا

 .أن ا يكون قا صار ا ي  ُاكا قضائ  بالأ ن ل ريمة أخفقية لُماة لسيا ان ألة أ هر ( ت

 .واةأن ُيلبت ارل ساق  ب ريقة م ر  ( ن

وي ددددفع  الددددا الل ددددُنس ب  بدددد  لصددددريح ا قامددددة الاائمددددة و ددددواس أددددفر ه القددددانون  أو أيددددة وليقددددة لعلب ُرهددددا 
نهدا وبُكدل  ورقدة  الُأ  ات الُمخلصة قائمدة مقداا ال دواس القدانون  وُكدل وليقدة للع دق بال نأدية اللد  يلأد ر م 

 .لكيا ما هو ُم الا ب لبال  بُمقلض  أاكاا هذا الن اا
 

 :العاشرةالمادة 
ُلمنح ال نأية العربية الأعواية من ق بدل رئديس م  دس الدوسراء بنداًء ا د  اقلدراح وسيدر الااخ يدةة ولدوسير 
الااخ يددة فدد   ميددع اةاددوال وبدداون إبددااء اةأددباا الاددق فدد  رفددل الموافقددة ا دد  مددنح ال نأددية العربيددة 

ة اللاأددعة قبددل لقايمدد  ااقلددراح الأددعواية لأل نبدد  الددذل للددوفر فيدد  ال ددرو  المنصددو  ا يهددا فدد  المدداا
 .المذكور

 
 :المادة الحادية عشرة

ا ي دددوس لأدددعواّل أن يل دددنس ب نأدددية أ نبيدددة اون إذن أدددابق مدددن رئددديس م  دددس الدددوسراءة والأدددعواّل 
الدددذل يل دددنس ب نأدددية أ نبيدددة ُقبيدددل الاصدددول ُمقدددامًا ا ددد  هدددذا ا ذن ي دددل ُمعلبدددرًا أدددعوايًا إا إذا رأت 

 .إأقا  ال نأية العربية الأعواية ان  ل بيقًا لُاكا المااة اللاللة ا رةاكومة  فلة الم ك 
 

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن النظام. هة 419/ /11وتاريخ ( 41/م)ُعِدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم  - 12
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 :المادة الثانية عشرة
ن لدد  فدد  ذلددك أن لفقددا سو لدد  ال نأددية الأددعواية  يلرلددا ا دد  ل ندديس الأددعوال ب نأددية أ نبيددة ملدد  ُأذ 

هددا بُمقلضدد  القددانون الخددا  بهددذه ال نأددية ال ايدداة إا ددفل إذا كانددت لدداخل فدد   نأددية سو    إذا قددررت خ 
ها ف  هذه ال نأية أنها لر ا ف  ااال فا  ب نأيل ها العربية الأعواية  .أنة من لارير اخول سو  

 
 :المادة الثالثة عشرة

ي ددوس بمرأددوا ُمأددب ا إأددقا  ال نأددية العربيددة الأددعواية اددن أل أددعوال فدد  أيددة االددة مددن الادداات 
 :ا،لية

 .قلض  المااة الاااية ا رة من هذا الن ااإذا اخل ف   نأية ُأخرى ُمخال   مُ  - أ
 إذا امل ف  القوة الُمأ اة  ااى الاكومات اة نبية باون موافقة أاب قة من اكومة  فلة الم ك - ا

 .إذا امل لمص اة اولة أو اكومة أ نبية وه  ف  االة ارا مع المم كة العربية الأعواية - ت

وبقد  فيهدا بدالر ا مدن اةمدر الدذل صدار إليد  مدن  إذا قب ل و يفدة لداى اكومدة أ نبيدة أو هيئدة اوليدة - ن
 .اكومة  فلة الم ك بلرك ها

مدن هدذه المدااة ي دا إندذار الأدعواّل ( ا ة ت ة ن)ف   ميع اةاول المنصو  ا يهدا فد  الفقدرات 
بعواق ددا ام  دد  إنددذارًا صدداياًا أددابقًا لُمدداة لفلددة  ددهور ا دد  اةقددل للددارير مرأددوا إأددقا  ال نأددية العربيددة 

أعواية ان  وف   ميع اةاوال الل  ُلأدق  فيهدا ال نأدية العربيدة الأدعواية بُمقلضد  أاكداا هدذه المدااة ال
رماندد  مددن  ُل ددرى لصددفية أمددفك ال ددخ  الددذل ُأأددق  ت  نأدديُل  وفقددًا لن دداا لم ددك العقددار كمددا ي ددوس ا 

 .ا قامة ف  أراض  المم كة العربية الأعواية أو العواة إليها
 

 :ة عشرةالمادة الرابع
ر  يلرلددا ا دد  اكل أدداا اة نبدد  ال نأددية العربيددة الأددعواية أن ُلصددب ح سو لدد  اربيددة أددعواية مددا لددا لُقددر 
ها ف  ال نأية العربية الأعواية أنها لر دا فد  ااال فدا  ب نأديلهما اةصد يةة  خ فل أنة من ُاخول سو  

دن الُر دا فد ن كاندت إقدامُلها با لمم كدة العربيدة الأدعواية فُيعلبدرون أدعوايون أما اةواا الدذين لدا يب غدون أ 
دن الُر داة أمدا إذا كاندت إقدامُلها  ها أ  ا   أن لها اق اخليار  نأية وال اه ا اةص ية أنة مدن لدارير ب دو  
ددفل أددنة مددن لددارير  خدار  المم كددة فُيعلبددرون أ انددا ولهددا اددق اخليددار  نأدية وال دداه ا العربيددة الأددعواية خ 

ن الُر ا ها أ   .ب و  
 

 :المادة الخامسة عشرة
ُكل من يلبع الُمل ن س من الن أدوة الفلد  لدُ  ا ديهن ادق الوايدة ال دراية بمو دا وليقدة  درايةة ف دُ  أن 

 .يلقاا ب  ا ُمألق ل باأا ُكل  م نُهن ل منُاهن ال نأية العربية الأعواية
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 :المادة السادسة عشرة
ها الأ  .23عوالّ لكأا المرأة اة نبية بالسوا   نأية سو  

 
 :المادة السابعة عشرة

مدن ن داا الُمرافعدات ال دراية ا لفقدا المدرأة العربيدة ( 133)و ( 132)مع ُمرااداة مدا  داء فد  المداالين 
هدددا خدددار  المم كدددة  وذلدددك  بدددق ن امددد  ) نأددديلها إذا لسو دددت بدددأ نب  إا إذا ُأدددم ح لهدددا بدددالُخرو  مدددع سو  

هدا واخ دت فد  هدذه ال نأدية بُاكدا القدانون الخدا   لا قدررت وأا ندت الل ااق هدا ب نأدية( المخصو  سو  
 .ب ها

 
 :المادة الثامنة عشرة

ياق ل مرأة العربية الأعواية الُملسو  ة بأ نب  أن لألر ا  نأيل ها العربية الأدعواية اندا انلهداء السو يدة 
 .بعا اوال ها لققامة ف  المم كة

 
 :المادة التاسعة عشرة

 .سو ات وأواا من لأُق  انها ال نأية العربية الأعوايةلأرل اةاكاا ا،لية ا   
هددا ( 13)سو ددة مددن لأددُق  اندد  ال نأددية العربيددة بُمقلضدد  المددااة  - أ يكددون لهددا اددق اخليددار  نأددية سو  

ال ايددا أو البقدداء ا دد   نأدديل ها الأددعواية ولهددا االددة انل هدداء السو يددة أن لأددلرا  نأدديل ها الأددعواية إذا 
هددا مددن قبددلة وأمددا أواُاه الصددغار فدد ذا كددانوا ُمقيمددين فدد   يددر أراضدد  كانددت قددا اخلددارت  نأددية  سو  

ددن الُر ددا فدد  اخليددار ال نأددية العربيددة الأددعواية  ها أ  المم كددة العربيددة الأددعواية لهددا الاددق اددين ب ددو  
 .باون قيا أو  ر  كما ُيخولون كافة الاقوق الل  ل أعوايين باون األلناء

ها ا يلرلدا ا دد  أدقو  ال نأددية ال - ا عربيدة اددن  دخ  مددا ل بيقدًا ةاكدداا المدااة الااايددة ا درة أددقو  
 .ان سو ُل  وأواُاه أو من كان يلملع ب ها من ذوي  ب ريقة اللبعية

 
 :المادة العشرون

ا ل ل ددُنس لددا خددر  مددن المم كددة ب ددواس اكومل دد   ُكدل مددن أقدداا الُمدداة الُمقددررة ل مددنح ال نأددية الأددعواية وقددا 
ل نأية العربية الأعواية و اا ان الب فا ُمداة لسيدا ادن أدنة ُلعلبدر الُمداة اللد  أدبق اةص ية قبل منا   ا

ل  أن أقامها كأنها لا لُكدنة أمدا مدن أدافر بعدا انل هداء الُمداة الُمقدررة اون أن يلقداا ب  دا ال نأدية العربيدة 
 .واة وأقصاها ألة أ هرالأعواية ف نُ  يأُق  اقُ  ف    ا ال نأية إذا ساات  يبُل  ان ماة لأ يرة الع

 
 :المادة الحادية والعشرون

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن النظام. هة2/4289/ 1وتاريخ ( 21)لملكي رقم ُعِدلت هذه المادة بالمرسوم ا  - 18
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ي ددوس بمرأددوا ُمأددبا بندداًء ا دد    ددا وسيددر الااخ يددة أدداا ال نأددية العربيددة الأددعواية مددن ُكددل مددن 
بقًا ةاكاا المواا  مدن هدذا الن داا خدفل الأدنوات الخمدس اةولد  مدن ل دنس ( 11ة  0ة  3)ل نس ب ها   

 :ف  الااللين االنلين
 .ا ي  بُاكا  نائ  أو اوق ا بالأ ن ل ريمة أخفقية لُماة لسيا ان أنة إذا ُاك ا - أ
إذا لبت لقيام  أو ا لراك  ف  أل امل يخل باةمن العاا ف  المم كة العربيدة الأدعواية أو لبدت اند   - ا

 .صاور ما ي ع   من  ير المر وا فيها ف  البفا
 

 :المادة الثانية والعشرون
راح وسير الااخ يدة وموافقدة م  دس الدوسراء أداا ال نأدية العربيدة الأدعواية ي وس بمرأوا بناًء ا   اقل

بدة أو ب ريقدة الغد  أو  من الُمل ن س بها فد  أل وقدت إذا ُالب دت أند  قدا اصدل ا يهدا بنداًء ا د  أقدوال كاذ 
ل الخ دددأ أو بددداللسوير أو اللسييددد  فددد  ال دددهوا أو الولدددائق أو الُمأدددلناات أو البياندددات اللددد  قدددامها ل ددداخو 

 .20فيها
 

 :المادة الثالثة والعشرون
ب ها  يلرلدددا ا ددد  أددداا ال نأدددية العربيدددة الأدددعواية مدددن الُمل دددن س ب هدددا سوال هدددذه ال نأدددية ادددن صددداا 
ددبها مددع الُمل ددن س ب ريقددة اللبعيددة فدد ذا لبددت أن مددن اكلأددبها باللبعيددة مددن  وأدداب ها أيضددًا ممددن كددان قددا كأ 

 .منا   ال نأية فُلمنح ل  ما اال أاا الُماة الماضية ل  ذول اةخفق الاأنة ولبت ااا و وا ما يمنع
 

 :المادة الرابعة والعشرون
بة ااخلصددا  اةصدد   فدد  لنفيددذ هددذا القددانون وا قددرارات وا افنددات  هددة صدداا  وسارة الااخ يددة هدد  ال  

 ادفن واةوراق وال  بات المنصو  ا يها فد  هدذا الن دااة ي دا أن لو د  إلد  وسيدر الااخ يدة ب ريدق ا
الرأم  أو بمو ا إيصال إل  المو   الُمخل  ف  الاائرة اللابع لهدا مادل إقامدة صدااا ال دأنة وفد  

وي دوس لقدرار مدن وسيدر الااخ يدة . الخار  ُلأد ا الُممل دين الأياأديين ل ُاكومدة  فلدة الم دك أو إلد  قناصد  ها
 .بات واةوراقأن ُيرخ  ةل مو   وخر ف  لأ ا هذه ا قرارات وا افنات وال  

 
 :الخامسة والعشرونالمادة 

ها أو   ميددددع المراأدددديا والقددددرارات الخاصددددة بكأددددا ال نأددددية العربيددددة الأددددعواية أو بأدددداب ها أو ب أددددقا  
ها ُلعلبر ناف ذة من لارير ن ر ها ف  ال رياة الرأمية  .باألرااا 

 :المادة السادسة والعشرون

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن النظام. هة1/2/4280وتاريخ ( 1/م)ُعِدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم  - 10
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ا بددالابس ُمدداة ا لل دداوس أددنلين أو بغرامددة ا لل دداوس مددع ادداا ا خددفل بددأل ُاقوبددة ُأخددرى أ ددا ُيعاقدد
أل  لاير اربد  أدعوال ُكدل مدن أبداى أمداا الأد  ة الُمخلصدة بقصدا إلبدات ال نأدية العربيدة الأدعواية لدُ  
بددة أو قدداا إليهددا أوراقددًا  يددر صدداياة مددع ا  مدد  بددذلك  أو لغيددره أو بقصددا  نفيهددا اندد  واددن  يددر ه أقددواًا كاذ 

 .بقرار ُمأب ا من وسير الااخ يةولصار الموافقة 
 

 :السابعة والعشرونالمادة 
 .ُيصار وسير الااخ ية القرارات الفس مة للنفيذ هذا الن اا

 
 :ثامنة والعشرونالمادة ال

 1/1/41ُي غدد  هددذا الن دداا ن دداا ال نأددية العربيددة الأددعواية الددذل صددارت ا رااة الم كيددة الأددنية رقددا 
موافقدددة ا يددد ة ومدددا أدددبقُ  ا يددد  مدددن ُن دددا خاصدددة باللابعيدددة الا اسيدددة أو هدددد بال1351 دددوال  13ولدددارير 

 .باللابعية الا اسية الن ايةة كما ُي غ  أاكاا الُن ا اُةخرى الُمخال فة ةاكام  
 

 :تاسعة والعشرونالمادة ال
ا يادددق لغيدددر  فلدددة الم دددك مدددنح ال نأدددية لمدددن ا للدددوفر لايددد  ال دددرائ  المنصدددو  ا يهدددا فددد  المدددااة 

للاأعة وكذلك إأقا  ال نأية ان أل أدعواّل ا لن بدق ا يد  اةاكداا الُمار دة فد  المدااة اللاللدة ا درة ا
 .من هذا الن اا

 
 ولما ُذِكر ُحرر ، ، ، 

 
 رئيس مجلس الوزراء

 هة4/4221/ 1وتاريخ ( 22 )رفع للديوان سموه الكريم برقم 
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 ما صدر بشأن النظةام
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 19: الرقدا                                                    
 هة4201ذو القعدة  41: اللارير

 ---------------------
 

 بعون اهلل تعالى
 بن عبد العزيةز آل سةعود سعةودنحن         

 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               
  

 .هد1/11/1310ولارير ( 211)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 
 .وبناًء ا   ما ارض  ا ينا رئيس م   س الوسراء

 
- :رسمنا بما هو آت

 
هةة 4221ُتعدل المادة السةابعة مةن نظةام الجنسةية العربيةة السةعودية، الصةادر فةي عةام   – أولا 

 :بالنم اآلتي
اخةل المملكةة العربيةة السةعودية أو خاِرجهةا ألب سةعودي، أو يكون سعودَياا من وْلد د) 

أُلم سةةةعودية، وأب مجهةةةول الجنسةةةية أو ل جنسةةةية لةةةه أو وْلةةةد داخةةةل المملكةةةة أِلبةةةوين 
 (.مجهولين، وُيعتبر اللقيط في المملكة مولوداا فيها ما لم ُيثبت العكس 

 ، ، ، تنايذ ما ُذِكرعلى رئيس مجلس الوزراء   – ثانياا 
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 هة2/44/4220وتاريخ  149قرار رقم 
 
 ن مجلس الوزراء إ

 
فددد  ( 11343)الدددوار ا مدددن ايدددوان الرئاأدددة بدددرقا بعدددا اا دددفع ا ددد  المعام دددة المرافقدددة لهدددذا 

( وليددا)هدددة الُم ددلم  ة ا دد    ددا لاأددين بددا ا ددن لسويددا ال قددي  الددذل لأدد مُ  وأددماه 20/5/1310
وس أدعواية والُمنلهيدة مدن م  دس ال دورى بقدرار رقدا  هااة رأمية ُلخول  الاصول ا   افي ة نف

 .هد12/5/1310ف  ( 40)
 

 :أتةيما ي يقةرر
 

هةة 4221ُتعدل المادة السةابعة مةن نظةام الجنسةية العربيةة السةعودية، الصةادر فةي عةام   – أولا 
 :بالنم اآلتي

دي، أو يكون سعودَياا من وْلد داخةل المملكةة العربيةة السةعودية أو خاِرجهةا ألب سةعو ) 
أُلم سةةةعودية، وأب مجهةةةول الجنسةةةية أو ل جنسةةةية لةةةه أو وْلةةةد داخةةةل المملكةةةة أِلبةةةوين 

 (.مجهولين، وُيعتبر اللقيط في المملكة مولوداا فيها ما لم ُيثبت العكس 
  .صورته مرافقة لهذا –وقد ُنِظم مشروع مرسوم ملكي بذلك   – ثانياا 

 
 ولما ذكر حرر ، ، ، 

 
 

 رئيس مجلس الوزراء
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 21: الرقدا                              
 هة4289جمادى الثانية، سنة   1: اللارير

 ----------------------------
 

 بعون اهلل تعالى
 بن عبد العزيةز آل سةعود سعةودنحن         

 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               
  

 .ا اا فع ا   الماالين اللاأعة ا رة والع رين من ن اا م  س الوسراءبع
 .هد2/2/1331ولارير ( 221)ا   قرار م  س الوسراء رقا  وبناءً 

 .وبناًء ا   ما ارض  ا ينا رئيس م   س الوسراء
 

- :رسمنا بما هو آت
 

ة، الصةةادر فةةي عةةام ُتعةةدل المةةادة السادسةةة عشةةرة مةةن نظةةام الجنسةةية العربيةةة السةةعودي  – أولا 
 :هة على النحو اآلتي11/1/4221

تكتسةةب المةةرأة األجنبيةةة جنسةةية زوِجهةةا السةةعودي إذا تنازلةةت عةةن جنسةةيِتها السةةابقة 
بِتها باكتساب الجنسية العربية السعودية  .وقررت َر

  ووزير الداخلية تنايذ مرسومنا هذا من تاريخ نشرِه ، ، على رئيس مجلس الوزراء   – ثانياا 
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 هة1/2/4289وتاريخ  112قرار رقم 
 
 ن مجلس الوزراء إ

 
ولددارير ( 1122)الددوار ا مددن ايددوان الرئاأددة بددرقا بعددا اا ددفع ا دد  المعام ددة المرافقددة لهددذا 

هددددة الُم دددلم  ة ا ددد  موضدددوع  نأدددية المدددرأة 4/5/1331ولدددارير ( 11132)هدددد ورقدددا 20/3/1331
هددا برُ ددل أددعوال وا  ددر  اءات اللدد  ينبغدد  الخاُذهددا  ضددافة اأددم ها فدد  افي ددة اة نبيددة بعددا سوا  

ها وف   واس أفر ه  .نفوس سو  
 .هد12/3/1331ولارير ( 21)رقا   ورىا   قرار م  س ال وبعا إ فا 

 .هد21/5/1331ولارير ( 12)رقا وبعا إ فا  ا   قرار ل نة اةن مة 
 

 :أتةييقةرر ما ي
 

نظةةام الجنسةةية العربيةةة السةةعودية، الصةةادر فةةي عةةام  ُتعةةدل المةةادة السادسةةة عشةةرة مةةن  – أولا 
 :هة على النحو اآلتي11/1/4221

تكتسةةب المةةرأة األجنبيةةة جنسةةية زوِجهةةا السةةعودي إذا تنازلةةت عةةن جنسةةيِتها السةةابقة 
بِتها باكتساب الجنسية العربية السعودية  .وقررت َر

  .ذاوقد ُنِظم مشروع مرسوم ملكي بهذا التعديل مرافقة له  – ثانياا 
 

 ولما ذكر حرر ، ، ، 
 
 

 رئيس مجلس الوزراء
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 1/م: الرقدا                                                                       
 هة1/2/4280: اللارير

 ----------------
 بعون اهلل تعالى

 بن عبد العزيةز آل سةعود فيصةلنحن         
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               

  
مدن ن داا م  دس الدوسراء الصداار بالمرأدوا الم كد  ( 21و10)المداالين بعا اا فع ا   

 .هد22/11/1311ولارير ( 33)رقا 
 .هد1314 من ن اا ال نأية لعاا( 22)المااة وبعا اا فع ا   

 .هد20/5/1330-23ولارير ( 312)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 
 .وبناًء ا   ما ارض  ا ينا نائا رئيس م   س الوسراء

 
- :بما هو آت نرُسم

 
 :هة، بالنم كاآلتي4221ُتعدل المادة الثانية والعشرين من نظام الجنسية لعام   – أولا 

بةةأمر مةةن رئةةيس مجلةةس الةةوزراء وبنةةاءا علةةى سةةحب الجنسةةية العربيةةة السةةعودية  يةةتم) 
من الُمتجِنس بها في أي وقت إذا اُثِبت أنه قد حصل عليهةا بنةاءا را  وزير الداخلية اقت

علةةى أقةةوال كاِذبةةة أو بطريقةةة الغةةد أو الخطةةأ أو بةةالتزوير أو التزييةة  فةةي الشةةهود أو 
 (. الوثائق أو الُمستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها

 ، ، ، ير الداخلية تنايذ مرسومنا هذا ووز رئيس مجلس الوزراء نائب على   – ثانياا 
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 41/م: الرقدا                                                                        
 هة 419/ /11: اللارير

 -----------------
 بعون اهلل تعالى

 باسم جاللة الملك 
 بن عبد العزيةز آل سةعود بد اهللنحن ع        

 نائب ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                         
 .هد11/5/1415ولارير ( 155)بعا اا فع ا   اةمر الم ك  رقا 

( 33)من ن اا م  س الوسراء الصاار بالمرأوا الم كد  رقدا عا اا فع ا   المااة الع رين وب
 .هد22/11/1311ولارير 

 (3/21/5214)العربية الأعواية الصاار با رااة الم كية رقا   نأيةن اا الوبعا اا فع ا   
 .هد22/2/1314ولارير 

 .هد1/5/1415ولارير ( 32)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 
 

- :رسمنا بما هو آت
 العربيةةةة السةةةعودية الصةةةادر بةةةاإلرادة الملكيةةةة رقةةةممةةةن نظةةةام الجنسةةةية منةةةة ُتعةةةدل المةةةادة الثا   – أولا 

 :لُتصبح بالنم التالي. هة11/1/4221وتاريخ  291 /8/19
يجةةوز مةةنح الجنسةةية العربيةةة السةةعودية بقةةرار مةةن وزيةةر الداخليةةة لمةةن وْلةةد داخةةل المملكةةة  )

 :سعودية إذا توفرت الشروط اآلتيةالعربية السعودية من أب أجنبي وُأم 
ه ِسن الُرشدأن تكون له ِصاة اإلقامة الدائمة في المملكة العربية السعو  - أ  .دية عند بلوَِ
ُحكم جنائي أو بعقوبة السةجن لجريمةة م عليه بأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الُحك - ب

 .أخالقية لُمدة تزيد عن ستة شهور

 .أن ُيجيد الُلغة العربية - ت

ه ِسن الُرشد طلباا بمنِحه الجنسية العربية السعودية  - ث  (.أن ُيقدم خالل السنة التالية لبلوَِ
يسةةتمر تطبيةةق المةةادة الثامنةةة بنِصةها قبةةل التعةةديل علةةى مةةن تقةدم مةةن الُمسةةتايدين مةةن هةةذه   – انيةاا ث

 .المادة باختيار الجنسية العربية السعودية وفقاا لها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم
 تنايذ مرسومنا هذا ، ، ،  والوزراء كل فيما يخصهعلى نائب رئيس مجلس الوزراء   – اا لثثا
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 هة 419/ /2وتاريخ  82ر رقم قرا
 ن مجلس الوزراء إ

ر /2/15111بعددا اا ددفع ا دد  المعام ددة المرافقددة لهددذا الددوار ا مددن ايددوان رئاأددة م  ددس الددوسراء بددرقا 
هددد 11/5/1414ولددارير  3/22514هددد الُم ددلم  ة ا دد  خ دداا أددمو وسيددر الااخ يددة رقددا 13/3/1414ولددارير 

هدد اللد  ُلع د  مدن يولداون 1314ة اللامنة من ن اا ال نأية الصاار اداا ب أن   ب  الموافقة ا   لعايل الماا
دع  بالمم كة ،باء أ انا الاق ف    ا ال نأية الأعواية ب رو  ُميأورة  ااة ون درًا للغيدر ال درو  اللد  وض 

ُ ُها الن دداا الاددال  فدد      هددا ايددن كددان ادداا اة انددا الددذين يمكددن أن يأددلفياوا مددن هددذه المددااة مادداواا ويددرب  
اة ا لقلصر ا   رواب   المصالح المااية  .بالمم كة رواب  ُملعا 

هددد باا ددل راك مددع 1/1/1414ولددارير  12وبعددا اا ددفع ا دد  الماضددر الُمعددا فدد  ُ ددعبة الخبددراء بددرقا 
 .وسارة الااخ ية

 .هد3/11/1414ولارير  111وبعا اا فع ا   ُمذك رة ُ عبة الخبراء برقا 
هد وُمذك رل ها رقا 14/1/1415ولارير  11لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء رقا  وبعا اا فع ا  

 .هد23/2/1415ولارير  52
 

 :يقةرر ما يلةي
 291 /8/19ُتعدل المادة الثامنة مةن نظةام الجنسةية العربيةة السةعودية الصةادر بةاإلرادة الملكيةة رقةم    –4

 :لُتصبح بالنم التالي. هة11/1/4221وتاريخ 
يجةةوز مةةنح الجنسةةية العربيةةة السةةعودية بقةةرار مةةن وزيةةر الداخليةةة لمةةن وْلةةد داخةةل المملكةةة العربيةةة ) 

 :السعودية من أب أجنبي وُأم سعودية إذا توفرت الشروط اآلتية
ه ِسن الُرشد - أ  .أن تكون له ِصاة اإلقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوَِ
ُحكةةم جنةةائي أو بعقوبةةة السةةجن لجريمةةة م عليةةه بولةةم يسةةبق الُحكةةأن يكةةون حسةةن السةةيرة والسةةلوك  - ب

 .أخالقية لُمدة تزيد عن ستة شهور

 .أن ُيجيد الُلغة العربية - ت

ه ِسن الُرشد طلباا بمنِحه الجنسية العربية السعودية  - ث  (.أن ُيقدم خالل السنة التالية لبلوَِ
من تقدم من الُمستايدين من هذه المادة باختيار يستمر تطبيق المادة الثامنة بنِصها قبل التعديل على   – 1

 .الجنسية العربية السعودية وفقاا لها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم
 .نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا  – 2
 

 رئيس مجلس الوزراء
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النظةام الجزائي الخةام 
 بتزيية  وتقليةد النقود

 هة4220
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 41: الرقدا                                                
 هة4220رجب، سنة  19: اللارير

 -----------------------
 بعون اهلل تعالى

 نحن سعود بن عبد العزيةز آل سةعود               
 وديةةملك المملكة العربيةة السع                                                            

 
لضددمان لدددااول الُعمددفت بدددالنقوا الأدد يمة فقددد  فددد  المم كددة العربيدددة الأددعوايةة ولامايدددة مصدددالح 

 .ال مهور بصورة ُمفئمةة وامايًة ل نقا ف  ااخل المم كة وخار  ها
 .من ن اا م  س الوسراء( 21و 10)وبعا اا فع ا   الماالين 

 .هد1/1/1310ولارير  114وبناًء ا   قرار م  س الوسراء رقا 
 .وبناًء ا   ما ارض  ا ينا رئيس م  س الوسراء

 
- :رسمنا بما هو آت

 :المادة األولى
الوار اة ف  هذا الن ااة النقوا المعانية ا   اخلفف ها أيًا كدان ندوع المعدان المأدكوكة ( نقود)لعن  لف ة 

 .أعواية أو خار  هاب ة وكذلك النقوا الورقية الُملااولة ن  امًا ااخل المم كة العربية ال
 

 :المادة الثانية
ُكددل مددن سيدد  أو ق ددا نقدددواًا ُملااولددة ن امددًا بالمم كددة العربيددة الأدددعواية أو خار  هددا أو قدداا ب  ددا نقدددوا 
ُملااولة لكون ُمسيفة أو ُمق اة أو أصدارها أو أ دلغل باللعاُمدل  ب هدا أو اللدرويج لهدا بأيدة وأدي ة أو أل أدبيل 

 ددك بدداون مأددو غ ُكددل أو بعددل وات وأاوات ومددواا ووأددائل اللسييدد  بأددوء نيددة أو صددنع أو اقلندد  أو امل
ُيعاقا بالأ ن مدع اة دغال ال داقة لُمداة للدراوح بدين خمدس أدنوات وخمدس ا درة أدنة مدع  رامدة ا لق دل 

 .31ان لفلين أل  لايرة وا لل اوس مائة أل  لاير
 

 :المادة الثالثة
نقدددوا الُملااولدددة ن  امدددًا ااخدددل المم كدددة العربيدددة الأدددعواية أو ُكدددل مدددن لعمدددا بأدددوء قصدددا لغييدددر معدددالا ال

هدا أو إلفف هدا  سئيدًا بدأل وأدي ة  ها أو لسيف ها أو  أ  ها بالوأائل الكيماوية أو إنقا  وسن ها أو ا م  ل وي  

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن النظام. هة12/49/4114وتاريخ ( 28/م)ُعدِلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم  - 29
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ُيعاقددا بالأدد ن ل ُمدداة للددراوح بددين لددفن أددنوات وخمددس أددنواتة وب غرامددة ا لقددل اددن لفلددة وا  لاير وا 
 .ل اوس ا رة وا  لايرة أو ب ااى هالين العقوبلينل

 
 :المادة الرابعة

ُكدددل مدددن صدددنع أو اددداس بقصدددا البيدددع ة دددرال لقافيدددة أو صدددنااية أو ل اريدددة ق  عدددًا معانيدددة أو أوراقدددًا 
لدة ن  امدًا فد  المم كدة العربيدة الأدعوايةة وكدان مدن  دأن هدذه الُم دابهة  م اب هة ف  م هر ها ل ُعم ة الُملااو 

داة وبغرامدة ا لل داوس ألفدد  لايرة أو إ يقداع ال مهدور فد  الغ د ة ُيعاقدا بالأد ن لُمدداة ا لسيدا ادن أدنة واا 
 .ب ااى هالين العقوبلين

 
 :المادة الخامسة

ُكددل مددن  بددع أو ن ددر أو اأددلعمل لأل ددرال المددذكورة فدد  المددااة الرابعددة مددن هددذا الن دداا صددورًا ُلملددل 
ورقية ُملااولدة ن  امدًا فد  المم كدة العربيدة الأدعوايةة بداون أن ياُصدل ا د  و هًا أو  سءًا من و   ل ُعم ة 

هددات الُمخلصددة ويعمددل بددالقيوا المفروضددة فدد  هددذا اللددرخي ة ُيعاقددا بالأدد ن ل ُمدداة ا  لددرخي  مددن ال  
 .لل اوس أنة وبغرامة ا لل اوس أل  لايرة أو ب ااى هالين العقوبلين

 
 :المادة السادسة

أددن نيددة ُام ددة ُمق دداة أو ُمسيفددة لددا لعامددل ب هددا بعددا ا  مدد  بعيب هددا ُيعاقددا بالأدد ن لُمدداة ا ُكددل مددن قب ددل باُ 
 .لل اوس أنةة وبغرامة ا لل اوس ألف  لاير أو ب ااى هالين العقوبلين

 
 :المادة السابعة

ُكددل مددن ا ددلرك فدد  اقلددرا   ريمددة مددن ال ددرائا المنصددو  ا يهددا فدد  هددذا الن دداا أددواء بدداللاريل أو 
 .أاهمة أو الُمأاااة ُيعاقا بذات العقوبات الُمقررة ل  ريمةالمُ 

 
 :المادة الثامنة

ل نصد   ُيعاقا ا   ال روع ف  أية  ريمة مدن ال درائا المنصدو  ا يهدا فد  هدذا الن داا بعقوبدة ُلعداا 
 .العقوبة الُمقررة ل  ريمة اللامة

 
 :المادة التاسعة

لن داا أدواء ُارُلك بدت ااخدل المم كدة العربيدة الأدعواية أو ُيعاقا ا   ال رائا المنصو  ا يها ف  هذا ا
 .ف  خار  ها
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 :المادة العاشرة
اة خا  الُمرلكبدون ل  درائا المنصدو   –بناًء ا   اقلراح رئيس م   س الوسراء  –ُيعف  بأمر م ك  

هدا وأده وا  القدبل ا د  بداق  ا يها ف  هذا الن داا إذا أخبدروا الُأدُ  ات الُمخلصدة بل دك اةفعدال قبدل لمام 
 .ُ ركائها

 
 :المادة الحادية عشرة

ُلا ددس وُلصدداار  ميددع النقددوا الُمسيفددة أو الُمق دداة وُلأدد ا إلدد  مكأأددة النقددا العربدد  الأددعوالة وا ُيددافع 
 .31ُمقاب ل لها أل لعويل انها بأية اال من اةاوال

 
 :المادة الثانية عشرة

يددذ ال بددرل ا د  أمددفك الماكددوا  ا يد  اللاب لددة والمنقولددة ل ُاكومدة الاددق فد  اقلضدداء الغرامددة ب ريدق اللنف
أو ب ريق ا كراه بادبس الماكدوا ا يد  يومدًا وااداًا ادن ُكدل خمأدة ريداات أدعوايةة ا د  أن ا لل داوس 

 .ُماة الابس ألة أ هر
 

 :المادة الثالثة عشرة
الن دداا أن ي الددا  ي ددوس ل اكومددة ول ُكددل  مددن أصددابُ  ضددرر بأددبا ال ددرائا المنصددو  ا يهددا فدد  هددذا

قُ  من ضرر ماال أو معنول  .الماكوا  ا ي  بلعويض  اماا لا 
 

 :المادة الرابعة عشرة
دنُها  ا   رئيس م  س الوسراء ووسير الماليدة وااقلصداا الدو ن  ووسيدر الااخ يدة لنفيدذ هدذا الن داا ُكدًل م 

 .فيما يُخص 
 

 :المادة الخامسة عشرة
 ة ة ة .. ره ف  ال رياة الرأميةُيعمل بهذا الن اا من لارير ن 

 
 
 
 
 

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن النظام. هة44/4281/ وتاريخ ( 2 )دِلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم عُ  -  24
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 ما صدر بشأن النظةام
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 2 : الرقدا                                                               
 هة4281ذو القعدة   : اللارير

 ---------------------
 بعون اهلل تعالى

 آل سةعود بن عبد العزيةز فيصةلنحن         
 نائب ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                         

 .هد0/11/1331ولارير ( 42)بعا اا فع ا   اةمر الم ك  رقا 
من ن اا م  دس الدوسراء الصداار بالمرأدوا عا اا فع ا   الماالين اللاأعة ا رة والع رين وب

 .هد22/11/1311ولارير ( 33)الم ك  رقا 
باللصددايق ا دد   هددد22/11/1331ولددارير  (114)رقا بدد وبعددا اا ددفع ا دد  المرأددوا الصدداار

هدة بالن اا ال سائ  ا   21/1/1310ولارير ( 12)ن اا مكافاة اللسويرة وا   المرأوا الصاار برقا 
 .لسوير ولق يا النقوا

 .هد3/11/1332ولارير ( 551)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 
 

- :بما هو آت نرسم
 :المادة األولى

وتةاريخ ( 441)ُيستبدل بنم المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسةوم رقةم 
 :بالنم اآلتيهة، 12/44/4289

مددددن ق ددددا أو سور اةوراق الخاصددددة بالمصددددار  أو أددددناات ال ددددركات أددددواء كانددددت المصددددار  أو 
أدناا الصدر  ال ركات أعواية أو أ نبيدةة أو  ق دا أو سور ال وابدع البريايدة واةميريدة الأدعواية واو

يصدداات بيددوت المددال واوائددر الماليددة أو صددنع أو أقلندد  اةاوات العائدداة للسويددر  ا دد  الخسينددة واو
الأناات وال وابع المدذكورة بقصدا اأدلعمالها لنفأد  أو لغيدره اوقدا بالأد ن مدن لدفن إلد  ا در 

 .فلة إل  ا رة وا  لايرأنواتة وبغرامة للراوح من ل
ويغدددرا الفاادددل اةصددد   وال دددريك با ضدددافة إلددد  العقوبدددات الأدددابقة ب ميدددع المبدددالغ اللددد  لأدددبا 

 .بخأارل ها ل خسينة أو ل  ركات أو ل مصار  أو لألفراا
هدا كدامًفة أمدا مدن  وُيعف  من العقوبة من أنبأ بال رائا المنصو  انهدا فد  هدذه المدااة قبدل إلمام 

الفدداا ين أو الم ددلركين فيهددا بعددا بدداء الُمفاقددات الن اميددة فددُلخفل اقوبلدد  إلدد  ُل ددن  أخبددر اددن
وي دلر  لفأدلفااة مدن . الاا اةان  من العقوبة كما ي وس ااكلفاء بالاا اةان  من الغرامة فق 

 .هذا اللخفيل أن ُيعيا ال خ   ميع ما اخل ف  ذمل  من اةموال بأبا اللسوير
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 :المادة الثانية
ُيعاقا ا   لسيي  الُعم دة الُملااولدة وكافدة ال درائا الُملع قدة ب هدا وفقدًا ةاكداا الن داا ال سائد  ا د  

 .هد21/1/1310ولارير ( 12)لسوير ولق يا النقوا الصاار بالمرأوا رقا 
 

 :المادة الثالثة
هةة، 19/2/4220وتةاريخ ( 41)ُيستبدل بنم المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر برقم 

 :بالنم اآلتي
ُلضددب  وُلصدداار  ميددع النقددوا الُمسيفددة والُمق دداة وكافددة اةاوات والمددواا الُمأددلعم ة فدد  ال ريمددة أو 
الملاص ة انها وُلأ ا إل  مكأأة النقا العرب  الأدعوالة وا ُيدافع مقابدل لهدا أل لعدويل انهدا 

 .بأية اال من اةاوال
 

 :المادة الرابعة
ووسير المالية وااقلصاا الو ن  ووسير الااخ يةة لنفيدذ هدذا الن داا كدل ا   رئيس م  س الوسراء 

 ة ة ة. منها فيما يخص  وُيعمل ب  من لارير ن ر ه ف  ال رياة الرأمية
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 هة2/44/4281وتاريخ  9  قرار رقم 
 

 إن مجلس الوزراء 
 

ولارير  232رئاأة م  س الوسراء برقا بعا اا فع ا   المعام ة المرافقة لهذا الوار ا من ايوان 
ولددددددارير  4/11/1رقددددددا  ب  ددددددا وسيددددددر الماليددددددة وااقلصدددددداا والددددددو ن  بخ ابدددددد ة لع قددددددهددددددد المُ 5/1/1332
 12هدد والمرأدوا الصداار بدرقا 22/11/1331ولارير  114لعايل المرأوا الصاار برقا  هد1/1/1332

 .نقواهد بالن اا ال سائ  ا   لسوير ولق يا ال21/1/1310ولارير 
 .وبعا اا فع ا   خ اا وسير المالية وااقلصاا الو ن  الم ار إلي 

 .هد1/1/1332ولارير  31وبناًء ا   لوصية لانة اةن مة رقا 
 

 :يقةرر ما يلةي
 

 41هةةة، وبةةرقم 12/44/4289وتةةاريخ  441الموافقةةة علةةى تعةةديل المرسةةومين الصةةادرين بةةرقم   –4
 .هة19/2/4220وتاريخ 

 .وع مرسوم ملكي بهذا التعديل صورته مرفقة لهذانظم مشر  – 1
 

 ولما ُذكر ُحِرر ، ، ،
 

 رئيس مجلس الوزراء
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 28/م: الرقدا         
 هة12/49/4114: اللارير

 ------------------
 بعون اهلل تعالى

 بن عبد العزيةز آل سةعود فهةدنحن         
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                        

ولدارير ( 01/أ)بناًء ا   المااة الأبعين من الن اا اةأاأ  ل اكا الصداار بداةمر الم كد  رقدا 
 .هد21/3/1412

ولارير ( 13/أ)لصاار بالمرأوا الم ك  رقا من ن اا م  س الوسراء اوبناًء ا   المااة الع رين 
 .هد3/3/1414

وبنددداًء ا ددد  المددداالين الأدددابعة ا دددرة واللامندددة ا دددرة مدددن ن ددداا م  دددس ال دددورى الصددداار بددداةمر 
 .هد21/3/1412ولارير ( 01/أ)الم ك  رقا 

 رقدا سائد  الخدا  بلسييد  ولق يدا النقدوا الصداار بالمرأدوا الم كد ن داا ال وبعا اا فع ا د  ال
 .هد5/11/1332ولارير ( 53)ة الُمعال بالمرأوا الم ك  رقا هد21/1/1310ولارير  (12)

 .هد22/1/1421ولارير ( 23/24)رقا   ورىوبعا اا فع ا   قرار م  س ال
 .هد21/11/1421ولارير ( 235)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 

- :رسمنا بما هو آت
انية من النظام الجزائي الخام بتزيية  وتقليةد النقةود الصةادر بالمرسةوم الملكةي رقةم ُتعدل المادة الث   – أولا 

. هةةة44/4281/ وتةةاريخ ( 2 )الُمعةةدل بالمرسةةوم الملكةةي رقةةم . هةةة19/2/4220وتةةاريخ ( 41)
 :بالنم التاليلُتصبح 

أو قام بجلب نقود ُكل من زي  أو قلد نقوداا ُمتداولة نظاماا بالمملكة العربية السعودية أو خاِرجها " 
ُمتداولة تكون ُمزياة أو ُمقلدة أو أصدرها أو أشتغل بالتعاُمِل ِبها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي 
سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بةدون مسةوِغ ُكةل أو بعةض آلت وأدوات ومةواد ووسةائل التزيية  

ن خمةس سةنوات وخمةس عشةرة سةنة بسوء نية ُيعاقب بالسجن مع األشغال الشاقة لُمةدة تتةراو  بةي
 ".مع َرامة ل تِقل عن ثالثين أل  لاير، ول تتجاوز مائة أل  لاير 

 على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنايذ مرسومنا هذا ، ، ،  – ثانياا 
 

 فهد بن عبد العزيز
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 هة19/49/4114وتاريخ   12قرار رقم 
 ن مجلس الوزراء إ

ولددددارير  433/3 دددد  المعام ددددة الددددوار ا مددددن ايددددوان رئاأددددة م  ددددس الددددوسراء بددددرقا بعددددا اا ددددفع ا
  ولددارير 12/2325/2هدد الُم دلم  ة ا د  برقيدة صدااا الأددمو الم كد  وسيدر الااخ يدة رقدا 3/0/1421
هد ب أن   ا أموه لعايل المااة اللانية من الن اا ال سائ  الخا  بلسيي  ولق يا النقوا 25/12/1410

ولدارير ( 53)الُمعال بالمرأوا الم ك  رقا . هد21/1/1310ولارير ( 12)رأوا الم ك  رقا الصاار بالم
 . هد5/11/1332

 .هد20/3/1421ولارير ( 02)وبعا اا فع ا   ماضر هيئة الخبراء برقا 
 .هد22/1/1421ولارير ( 23/24)وبعا الن ر ف  قرار م  س ال ورى رقا 
ولددددددارير ( 104)هددددددة ورقدددددا 12/2/1421ولدددددارير ( 42)وبعدددددا اا دددددفع ا ددددد  الماضدددددر رقددددددا 

 .هد الُمعاين ف  هيئة الخبراء21/2/1421
 .هد11/3/1421ولارير ( 314)وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء رقا 

 
 يقةرر 

زائي الخام بتزيي  وتقليد النقود الصادر بالمرسةوم الملكةي نظام الجالمن نية ُتعدل المادة الثا
. هةةة44/4281/ وتةةاريخ ( 2 )الُمعةةدل بالمرسةةوم الملكةةي رقةةم . هةةة19/2/4220وتةةاريخ ( 41)م رقةة

 :بالنم التاليلُتصبح 
ُكل من زي  أو قلد نقوداا ُمتداولة نظاماا بالمملكة العربية السعودية أو خاِرجها أو قةام بجلةب " 

ِل ِبها أو التةرويج لهةا بأيةة وسةيلة أو نقود ُمتداولة تكون ُمزياة أو ُمقلدة أو أصدرها أو أشتغل بالتعامُ 
أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوِغ ُكةل أو بعةض آلت وأدوات ومةواد ووسةائل التزيية  
بسوء نية ُيعاقب بالسجن مع األشغال الشاقة لُمدة تتراو  بين خمةس سةنوات وخمةس عشةرة سةنة مةع 

 ".ائة أل  لاير َرامة ل تِقل عن ثالثين أل  لاير، ول تتجاوز م
 

 .نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذاوقد ُأعد 
 

 رئيس مجلس الوزراء
 
 
 



 186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظةام استبةدال الغةرامة 
 بالحةبس
 هة4289
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 11: الرقدا                                        
 هة4289جمادى أول سنة 12: اللارير

 -------------------------
 

 بعون اهلل تعالى
 بن عبد العزيةز آل سةعود سعةودنحن         

 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               
  

 .من ن اا م  س الوسراء المااة اللاأعة ا رةبعا اا فع ا   
 .هد25/4/1331ولارير ( 123)رقا ناًء ا   قرار م  س الوسراء وب

 .وبناًء ا   ما ارض  ا ينا رئيس م  س الوسراء
 

- :رسمنا بما هو آت
 

 .النظام المرافق لهذا الخام باستبدال الغرامة بالحبس ونأمر بَصدارهعلى  نصادق  – أولا 
 ، ، ،  هذا النظام من تاريخ نشرِهتنايذ  الداخليةعلى رئيس مجلس الوزراء ووزير   – ثانياا 
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 هة1/4289/ 1وتاريخ  418م قرار رق
 
 ن مجلس الوزراء إ

 
هد الملضمن أن أمير 21/3/1310ولارير  11135إ فا  ا   خ اا ايوان الرئاأة رقا بعا 

هددة بدأن المدااو ابدا اهلل بدن أدالا أبدو الأدعوا 15/3/1310فد   4542المن قة ال درقية رفدع برقيدة رقدا 
فددع  رامدة ماليددة قدارها خمأددة وا  لاير وذلدك للبددوت كدان قدا ُاكددا ا يد  بالأدد ن لُمداة أددنلين ونصد  وا

هد  يدر أندُ  ادا س ادن 22/3/1310لعا ي  بيع المخارات بمو ا قرار  را  وألنله  ماكوميل  ف  
افدع الغرامدةة وبمرا عددة الن داا لبددين أند  لدا ي ددلمل ا د  مددااة لوضدح مدا ينبغدد  أن ُيلبدع فدد  االدة ا ددس 

 .الأام  ي  ا وضع قاااة ل أير ا يها ف  ملل هذه الاالة خ  ان الغرامةة ولذلك فأن المقاا 
 .هدة13/4/1331ولارير  31رقا الملخذ ف  الموضوع بل نة اةن مة قرار ا      فاوبعا إ

 
 :يقرر ما يأتي

 
 اسةةتبدال الغرامةةة بةةالحبس بالصةةيغة المدونةةة فةةي األوراقالموافقةةة علةةى مشةةروع نظةةام   – أولا 

 .المرفقة لهذا
 .المجلس صورة مرسوم ملكي للتصديق على مشروع النظام المذكوروقد نظم   – ثانياا 

 
 ولما ذكر حرر ، ، ، 

 
 

 رئيس مجلس الوزراء                              
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 استبدال الغرامة بالحبسام ةةنظ

 
 :المادة األولى

الغرامددة بددالابس بال ددرو  وي ددوس أن ُلأددلبال . ا ي ددوس فدد  لنفيددذ اةاكدداا أن ُيأددلبال الاددبس بالغرامددة
 .والقيوا الل  ُيبينها هذا الن اا

 .ف  أاكاا هذا الن اا"  الحبس التعويضي" وُيأّم  الابس الذل ُيعول ان الغرامة بد 
ولم  دس الددوسراء إذا اقلضددت المصدد اة العامدة ذلددك أن يأددلبال الل ددغيل بالغرامدة ا دد  أن ُيصددار قددرار 

 .   وأااكم ُين ا ب  أاوال هذا ااألباال و ر 
 

 :المادة الثانية
يصدار قددرار اأددلباال الغرامددة بددالابس اللعويضدد  مدن وسيددر الااخ يددة إذا اقلضددت المصدد اة العامددة ذلددك 

 .ب ر  أن ُيلبت  راًا إاأار الماكوا ا ي  بالغرامة
اا ويكون األباال الغرامة بالابس بواقدع ا درة ريداات ل يدوا الواادا مدن أيداا الادبس الماكدوا بد  ا د  أ

لسيا ُماة الابس ف  م مواها ا   أنة وااداة بالنأدبة ل غرامدة الوااداة يأدق  بعداها اللدساا الماكدوا ا يد  
 .بافع أل مب غ ُملبق  من ل ك الغرامة

ذا افددع الماكددوا ا يدد   مب ددغ الغرامددة بعددا اأددا مددا يعدداال اةيدداا اللدد   -المابددوس ابأددًا لعويضددًا  -واو
 . قضاها ف  الابس و ا إ فق أراا

 
 :المادة الثالثة

إذا أصدددار الاددداكا ال دددرا  ُاكمدددًا بالغرامدددة والادددبس بُمقلضددد  أددد  ة اللعسيدددسة فددد ن ادددق إصددداار قدددرار 
األباال الغرامة بالابس اللعويض  يكون لرئاأة م  س الوسراء ف  اداوا اُةأدس اللد  لبينهدا أاكداا هدذا 

 .النا ا
يددس بالغرامددة فقدد ة فيكددون اأددلباال ها بددالابس أمددا إذا صددار ُاكددا الادداكا ال ددرا  بمقلضدد  أدد  ة اللعس 

 .بقرار من وسير الااخ ية
 

 :المادة الرابعة
داة فديمكن اأدلباال أكبرهدا مب غدًا فقد ة  إذا لعاات الغرامات الماكوا ب ها ا   ال خ  ف  ُماة أدنة واا 

ت أكبرهددا لقددل اددن  بقددًا ةاكدداا هددذا الن ددااة وُي ددسا الماكددوا ا يدد  بددافع بقيددة الغرامدداتة ا دد  أندد  إذا كاندد
المب ددغ الددذل يوفيدد  الاددبس اللعويضدد  لمدداة أددنة ي ددوس أن ُل مددع إليهددا  رامددة أو أكلددر مددن ل ددك الغرامددات 



 191 

ال  ُيب غ الابس اللعويض  أدنة وااداةة وكدل  رامدة اخ دت ُك هدا أو بعضدها فد  ُمداة الادبس اللعويضد  
ها  .لأق  ان الماكوا ا ي ة أما باق  الغرامات فُي سا بافع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظةام ُمكةافحة التزويةر
 هة4289
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 441: الرقدا                                                                       
 هة12/44/4289: اللارير

 -----------------
 

 بعون اهلل تعالى
 بن عبد العزيةز آل سةعود سعةودنحن         

 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               
  

( 33)الصددداار بالمرأدددوا رقدددا  مدددن ن ددداا م  دددس الدددوسراء (10)المدددااة بعدددا اا دددفع ا ددد  
 .هد22/11/1311ولارير 

 .هد25/11/1331ولارير ( 253)رقا ناًء ا   قرار م  س الوسراء وب
 .وبناًء ا   ما ارض  ا ينا رئيس م  س الوسراء

 
- :رسمنا بما هو آت

 
 .نظام مكافحة التزوير بصيغته المرافقة لهذاعلى  نصادق  – أولا 
 ، ، ، الوزراء تنايذ مرسومنا هذا من تاريخ نشرِه على رئيس مجلس الوزراء و   – ثانياا 
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 هة44/4289/ 1وتاريخ  2 2قرار رقم 

 
 ن مجلس الوزراء إ

 
 .اة اللسويرإ فا  ا   م روع ن اا ُمكافبعا 

 .هدة14/11/1331ولارير  122رقا اللاضيرية   نة قرار ال فع ا   وبعا اا
 

 :يقرر ما يأتي
 

 .فقة لهذااالمر ُمكافحة التزوير بصيغته نظام  وافقة علىالم  –4
 .مشروع مرسوم ملكي بهذا الصدد صورته مرافقة لهذاوقد نظم   – 1

 
 ولما ذكر حرر ، ، ، 

 
 رئيس مجلس الوزراء                              
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 ُمةكافحة التزويةرام ةةنظمشةروع 
 :المادة األولى

مددن ق ددا بقصددا اللسويددر اةخلدداا واللواقيددع الم كيددة الكريمددة وأخلدداا المم كددة العربيددة الأددعوايةة أو لوقيددع 
اللواقيدع مدع ا مد  بأنهدا وخلا رئيس م  دس الدوسراءة وكدذلك مدن اأدلعمل أو أدهل ا أدلعمال ل دك اةخلداا و 

ُمددسورة اوقددا بالأدد ن مددن خمددس أددنوات إلدد  ا ددر أددنوات وبغرامددة ماليددة مددن خمأددة وا  إلدد  ا ددرة 
 .وا  لاير

 

 :المادة الثانية
من سور أو ق دا خالمدًا أو ميأدمًا أو افمدة اائداة  اداى الداوائر الهامدة فد  المم كدة العربيدة الأدعواية 

بفا اة نبيددةة أو خاصددة باولددة أ نبيددة أو بدداوائر ها العامددة وأأددلعمل أو أدد  أو ل ُممل يددات الأددعواية فدد  الدد
ا ألعمال اللواقيع والعفمدات واةخلداا المدذكورة اوقدا بالأد ن مدن لدفن إلد  خمدس أدنوات وبغرامدة مدن 

 .لفلة وا  إل  ا رة وا  لاير
 

 :المادة الثالثة
لدد  واللانيددة مددن هددذا الن دداا أو الُم ددلرك فيهمددا مو فددًا إذا كددان ُمرلكددا اةفعددال الددواراة فدد  المدداالين اةو 

 .اامًا أو ُممن يلقاضون مرلبًا من خسينة الاولة العامة ُياكا ا يها بأقص  العقوبة
 

 :المادة الرابعة
مدددن سيددد  ام دددة ذهبيدددة أو فضدددية أو معانيدددةة أو ق دددا اةوراق النقايدددة أدددواء الخاصدددة بالمم كدددة العربيدددة 

الددداول اة نبيدددة أو رو هدددا فددد  المم كدددة أو فددد  خار  هددداة أو ق دددا أو سور اةوراق الأدددعواية أو الخاصدددة ب
الخاصددة بالمصددار  وأددناات ال ددركات أددواء كانددت المصددار  أو  ددركات أددعواية أو أ نبيددةة أو ق ددا أو 
يصدداات بيددوت المددال واوائددر  أددناا الصددر  ا دد  الخسينددة واو سور ال وابددع البريايددة واةميريددة الأددعواية واو

ةة أو صنع أو اقلن  اةاوات العائاة للسييد  العمدفت والأدناات وال وابدع قصدا اأدلعمال ها لنفأد  أو المالي
 .لغيره اوقا بالأ ن من لفن إل  ا ر أنوات وبغرامة للرواح من لفلة وا  إل  ا رة وا  لاير

لأددابقة ب ميددع المبددالغ وُيغددرا الفااددل اةصدد   وال ددريك والُمددرو  لأل ددياء الُمددسورة إضددافة إلدد  العقوبددات ا
 .الل  لأبا بخأارل ها ل خسينة أو ل  ركات أو ل مصار  أو لألفراا

هدا كدامًفة أمدا مدن أخبدر  وُيعف  من العقوبة من أنها بال رائا المنصو  انها ف  هذه المدااة قبدل إلمام 
 دن الادا اةاند  مدن ان الفاا ين أو الُم لركين فيها بعا باء الُمفاقدات الن اميدة فدُلخفل اقوبلد  إلد  لُ 

العقوبةة كما ي وس ااكلفاء بالادا اةاند  مدن الغرامدة فقد  وي دلر  لفأدلفااة مدن هدذا اللخفديل أن ُيعيدا 
مل  من اةموال بأبا اللسوير أو اللسيي   .32ال خ   ميع ما اخل ف  ذ 

 :المادة الخامسة
                                                 

 .أُنظر ما صدر بشأن النظام. هة44/4281/ وتاريخ ( 2 )ُعدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم  - 21



 194 

لد ة أو ُمادر  ادن اةصدل ُكدل مو د  ارلكدا ألنداء و يفلد  لسويدر ب ُصدنع صدك أو ُمخ دو  ا أصدل 
اددن قصددا أو بلوقيعدد  إمضدداًء أو خالمددًا أو بصددمة أصددبح مددسورة أو أل دد  صددكًا رأددميًا أو أوراقددًا لهددا قددوة 
اللبدوت أددواء كدان ا لددف  ُك يدًا أو ُ سائيددًاة أو سور  ددهااة اراأدية أو  ددهااة خامدة اكوميددة أو أه يددةة أو 

ددن ا يدد  أو ب  لبالدد  وقددائع وأقددوال كافيددة ا دد  أنهددا وقددائع صدداياة وأقددوال أأدداء اللوقيددع ا دد  بيددال أو ُأُلم 
ُمعلددر  بهدداة أو بلاويندد  بيانددات وأقددوال  يددر اللدد  صددارت اددن أصددااب هاة أو بلغييددر أو لاريدد  اةوراق 
الرأمية والأ فت والُمألناات بالاك أو ال  ا ووضع أأماء  ير صاياة أو  ير اقيقدة بداًا انهداة 

ةوراق والأددد فت ووضدددع أأدددماء  يدددر صددداياة أو  يدددر اقيقدددة بددداًا انهددداة أو أو بلغييدددر اةرقددداا فددد  ا
بلغيير اةرقداا والأد فت الرأدمية با ضدافة أو الادذ  أو اللاريد  اوقدا بالأد ن مدن أدنة إلد  خمدس 

 .33أنوات
 

 :المادة السادسة
أو الدددذين  أدددُيعاقا اة دددخا  العددداايون الدددذين يرلكبدددون ال دددرائا المنصدددو  ا يهدددا فددد  المدددااة الأدددابقة

يألعم ون الولائق واةوراق الُمسورة واةوراق المنصدو  ا يهدا فد  المدااة الأدابقة ا د  ا دا مدن اقيقلهداة 
 .34بالعقوبات المنصو  ا يها ف  المااة المذكورة وبغرامة مالية من أل  إل  ا رة وا  لاير

 
 :المادة السابعة

وخددر أو الُمأددلناات الماليددة واةأددها اللدد  ُأ يددس اةوراق الماليددة الُمن مددة لاام  هددا أو لمصدد اة  ددخ  
إصاارها ف  المم كة العربية الأعواية أو الل  صارت ف  الدبفا اة نبيدة ولدا ُيمندع لدااولها فد  المم كدةة 
وبصورة اامة كافة الُمألناات المالية أواء كان لاام  ها أو ُلاول بواأد ة الل هيدرة ُلعلبدر ملابدة اةوراق 

 .لرأمية ف   ميع اةامال المنصو  ا يها ف  المااة الخامأة من هذا الن ااوالُمألناات ا
 

 :المادة الثامنة
هندة  بيدة أو صداية ُأا د  وليقدة أو  دهااة أو بياندًا ل دخ   ُكل مو د  أو ُمك د  بخامدة اامدة أو م 
وخددر ا دد  خددف  الاقيقددةة ولرلددا ا دد  ذلددك   ددا منفعددة  يددر م ددرواة أو إلادداق ضددرر بأاددا الندداس 

 .عاقا بالأ ن من خمأة ا ر يومًا إل  أنةيُ 
 

 :المادة التاسعة
مدددن انلادددل اأدددا أو لوقيدددع أادددا اة دددخا  المدددذكورين فددد  المدددااة الأدددابقة للسويدددر الوليقدددة الُمصددداقة أو 
ادددر  أو سور فددد  وليقدددة رأدددمية أو فددد  افي دددة نفدددوس أو  دددواس أدددفر أو رخصدددة إقامدددة أو لأ ددديرة مدددن 

                                                 
 .ر ما صدر بشأن النظامأُنظ. هة41/8/4200وتاريخ ( 112)صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم  - 22
 .أُنظر ما صدر بشأن النظام. هة41/8/4200وتاريخ ( 112)صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم  - 21
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المرور أو ا قامة أو الخرو  من المم كة العربيةة اوقا بالأد ن مدن أدلة اللأ يرات الرأمية ل اخول أو 
 .أ هر إل  أنلين وبغرامة من مائة إل  أل  لاير

 
 :المادة العاشرة

مددن ق ددا أو سور لوقيعددًا أو خالمددًا ل ددخ  وخددر أو اددر  ب ريقددة الاددك أو ال دد ا أو اللغييددر أددناًا أو 
 .لفن أنواتأل وليقة خاصةة اوقا بالأ ن من أنة إل  

 
 :المادة الحادية عشرة

ُيعفدد  مددن العقوبددة اة ددخا  المنصددو  ا دديها فدد  المدداالين اللامنددة واللاأددعة إذا أقددروا بددال رائا قبددل 
 .35األعمال الوليقة الُمسورة وقبل باء الُمفاقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن النظام. هة48/1/4141وتاريخ ( 2/م)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (41)ُأضيات مادة برقم  -  2
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 ما صدر بشأن النظةام
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 2 : الرقدا                                                                
 هة4281ذو القعدة   : اللارير

 ---------------------
 بعون اهلل تعالى

 بن عبد العزيةز آل سةعود فيصةلنحن         
 نائب ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                         

 .هد0/11/1331ولارير ( 42)ةمر الم ك  رقا بعا اا فع ا   ا
من ن اا م  دس الدوسراء الصداار بالمرأدوا عا اا فع ا   الماالين اللاأعة ا رة والع رين وب

 .هد22/11/1311ولارير ( 33)الم ك  رقا 
باللصددايق ا دد   هددد22/11/1331ولددارير  (114)رقا بدد وبعددا اا ددفع ا دد  المرأددوا الصدداار

هدة بالن اا ال سائ  ا   21/1/1310ولارير ( 12)يرة وا   المرأوا الصاار برقا ن اا مكافاة اللسو 
 .لسوير ولق يا النقوا

 .هد3/11/1332ولارير ( 551)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 
 

- :بما هو آت نرسم
 :المادة األولى

وتةاريخ ( 441)وم رقةم ُيستبدل بنم المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسة
 :بالنم اآلتيهة، 12/44/4289

مددددن ق ددددا أو سور اةوراق الخاصددددة بالمصددددار  أو أددددناات ال ددددركات أددددواء كانددددت المصددددار  أو 
أدناا الصدر   ال ركات أعواية أو أ نبيدةة أو ق دا أو سور ال وابدع البريايدة واةميريدة الأدعواية واو

يصدداات بيددوت المددال واوائددر المال يددة أو صددنع أو أقلندد  اةاوات العائدداة للسويددر ا دد  الخسينددة واو
الأناات وال وابع المدذكورة بقصدا اأدلعمالها لنفأد  أو لغيدره اوقدا بالأد ن مدن لدفن إلد  ا در 

 .أنواتة وبغرامة للراوح من لفلة إل  ا رة وا  لاير
با ويغدددرا الفاادددل اةصددد   وال دددريك با ضدددافة إلددد  العقوبدددات الأدددابقة ب ميدددع المبدددالغ اللددد  لأددد

 .بخأارل ها ل خسينة أو ل  ركات أو ل مصار  أو لألفراا
هدا كدامًفة أمدا مدن  وُيعف  من العقوبة من أنبأ بال رائا المنصو  انهدا فد  هدذه المدااة قبدل إلمام 
أخبددر اددن الفدداا ين أو الم ددلركين فيهددا بعددا بدداء الُمفاقددات الن اميددة فددُلخفل اقوبلدد  إلدد  ُل ددن 

وي دلر  لفأدلفااة مدن . ا ي وس ااكلفاء بالاا اةان  من الغرامة فق الاا اةان  من العقوبة كم
 .هذا اللخفيل أن ُيعيا ال خ   ميع ما اخل ف  ذمل  من اةموال بأبا اللسوير
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 :المادة الثانية
ُيعاقا ا   لسيي  الُعم دة الُملااولدة وكافدة ال درائا الُملع قدة ب هدا وفقدًا ةاكداا الن داا ال سائد  ا د  

 .هد21/1/1310ولارير ( 12)ولق يا النقوا الصاار بالمرأوا رقا لسوير 
 

 :المادة الثالثة
هةة، 19/2/4220وتةاريخ ( 41)ُيستبدل بنم المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر برقم 

 :بالنم اآلتي
ة أو ُلضددب  وُلصدداار  ميددع النقددوا الُمسيفددة والُمق دداة وكافددة اةاوات والمددواا الُمأددلعم ة فدد  ال ريمدد

الملاص ة انها وُلأ ا إل  مكأأة النقا العرب  الأدعوالة وا ُيدافع مقابدل لهدا أل لعدويل انهدا 
 .بأية اال من اةاوال

 
 :المادة الرابعة

ا   رئيس م  س الوسراء ووسير المالية وااقلصاا الو ن  ووسير الااخ يةة لنفيدذ هدذا الن داا كدل 
 ة ة ة. ه ف  ال رياة الرأميةمنها فيما يخص  وُيعمل ب  من لارير ن ر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 199 

 هة2/44/4281وتاريخ  9  قرار رقم 
 

 إن مجلس الوزراء 
 

ولارير  232بعا اا فع ا   المعام ة المرافقة لهذا الوار ا من ايوان رئاأة م  س الوسراء برقا 
ولددددددارير  4/11/1رقددددددا  ب  ددددددا وسيددددددر الماليددددددة وااقلصدددددداا والددددددو ن  بخ ابدددددد ة لع قددددددهددددددد المُ 5/1/1332
 12هدد والمرأدوا الصداار بدرقا 22/11/1331ولارير  114لعايل المرأوا الصاار برقا  هد1/1/1332

 .هد بالن اا ال سائ  ا   لسوير ولق يا النقوا21/1/1310ولارير 
 .وبعا اا فع ا   خ اا وسير المالية وااقلصاا الو ن  الم ار إلي 

 .هد1/1/1332ولارير  31 وبناًء ا   لوصية لانة اةن مة رقا
 

 :يقةرر ما يلةي
 

 41هةةة، وبةةرقم 12/44/4289وتةةاريخ  441الموافقةةة علةةى تعةةديل المرسةةومين الصةةادرين بةةرقم   –4
 .هة19/2/4220وتاريخ 

 .نظم مشروع مرسوم ملكي بهذا التعديل صورته مرفقة لهذا – 1
 

 ولما ُذكر ُحِرر ، ، ،
  

 رئيس مجلس الوزراء
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 هة41/8/4200وتاريخ  112قرار رقم 
 

 إن مجلس الوزراء 
 

بددرقا  الُملع قددة بمددا رفعدد  معددال  رئدديس ايددوان الم ددالابعددا اا ددفع ا دد  المعام ددة المرافقددة لهددذا 
ولدددددارير  2412/1ورقدددددا . هدددددد13/1/1303ولدددددارير  2121/1ورقدددددا  .هدددددد1/2/1303ولدددددارير  خ/130
هددد بخصددو  النقددا  الددذل اار اددول ل ددريا فعددل اا ددلراك فدد   ددرائا اللسويددر واأددلعمال 11/3/1330

 .الُماررات الُمسورة مع الع ا بلسوير ها
ولدددددددارير  11312/ا/4ايدددددددوان رئاأددددددة م  دددددددس الددددددوسراء رقدددددددا وبعددددددا اا دددددددفع ا دددددد  خ ددددددداا 

 .هد13/5/1300
 .ولفأيرًا لذلك .هد2/1/1300ولارير  4/15رقا  بة الخبراءماضر ُ عا    عا اا فعوب
 

 يقةرر
 

ير الرسمية -4  .شمول ُحكم المادة الخامسة من نظام ُمكافحة التزوير لألوراق الرسمية َو
شمول ُحكم المادة السادسة من النظام المةذكور لمةن اسةتعمل األوراق أو الوثةائق الُمةزورة مةع  -1

ق أو الوثائق رسةمية أو َيةر رسةمية وسةواء كةان الُمسةتعمل علمه بحقيقتها سواء كانت األورا
 .موظااا أو َير موظ 

 .ُيعتبر فاعالا أصلياا كل من ساهم في تنايذ الركن المادي للجريمة -2

 .ُتعاد المعامالت المرفقة إلى ديوان المظالم للنظر فيها وفقاا لهذا القرار -1
 

 ولما ُذكر ُحِرر ، ، ،
  

 رئيس مجلس الوزراءنائب 
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 2/م: الرقدا           
 هة48/1/4141: اللارير

 ------------------
 بعون اهلل تعالى

 نحن فهةد بن عبد العزيةز آل سةعود           
 ة العربيةة السعوديةةملك المملك                                           

 
مددن ن ددداا م  ددس الدددوسراء الصدداار بالمرأدددوا الم كدد  رقدددا ( الع دددرين)عددا اا ددفع ا ددد  المددااة ب

 .هد22/11/1311ولارير ( 33)
ولدددددارير ( 15)وبعدددددا اا دددددفع ا ددددد  ن ددددداا ُمكافادددددة الر دددددوة الصددددداار بالمرأدددددوا الم كددددد  رقدددددا 

 .هد1/3/1332
ولددددارير ( 114)لصدددداار بالمرأددددوا الم كدددد  رقددددا وبعددددا اا ددددفع ا دددد  ن دددداا ُمكافاددددة اللسويددددر ا

 .هد22/11/1331
 .هد12/2/1412ولارير ( 11)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 

 رسمنا بما هو آت
 

وتةةةاريخ (  4)إضةةةافة الةةةنم التةةةالي إلةةةى نظةةةام ُمكافحةةةة الرشةةةوة الصةةةادر بالمرسةةةوم الملكةةةي رقةةةم   – أولا 
 :من هذا النظام( ررةُمك 41)هة لتكون المادة 2/2/4281
على الجهة الُمختصة بالُحكم في جرائم الرشوة، الُحكم بغرامة ل تتجاوز عشرة أضعا  قيمةة  )

الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو األجهزة ذات الشخصةية 
ِلهةا أو بهةاتين العقةوبتين المعنوية العامة في عقود لتأمين ُمشترياِتها وتنايذ مشروعاِتها وأعما

 فةةةي جريمةةةة مةةةن الجةةةرائم المنصةةةوم عليهةةةا فةةةي هةةةذا النظةةةام إذا ثبةةةت أن الجريمةةةة ُارُتِكبةةةت
ولمجِلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان الُمشةاِر إليهةا بعةد ُمضةي خمةس . لمصلحِتها

 .(سنوات على األقل من صدور الُحكم 
وتةةاريخ ( 441)ُمكافحةةة التزويةةر الصةةادر بالمرسةةوم الملكةةي رقةةم  إضةةافة الةةنم التةةالي إلةةى نظةةام  – ثانيةةاا 

 :من هذا النظام( 41)لتكون المادة هة 12/44/4289
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على الجهة الُمختصة بالُحكم في جرائم التزويةر، الُحكةم بغرامةة ل تتجةاوز عشةرة ماليةين لاير  )
ذات الشخصةةةية أو بالحرمةةةان مةةةن الةةةدخول مةةةع الةةةوزارات أو المصةةةالح الحكوميةةةة أو األجهةةةزة 

المعنوية العامة في عقود لتأمين ُمشترياِتها وتنايذ مشروعاِتها وأعماِلهةا أو بهةاتين العقةوبتين 
على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية ُأدين ُمديرها أو أحد منسةوبيها فةي جريمةة 

ولمجِلةس . لحِتهالمص من الجرائم المنصوم عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة ُارُتِكبت
الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان الُمشاِر إليها بعد ُمضي خمس سنوات على األقةل مةن 

 .(صدور الُحكم 
 .كل فيما يخصه تنايذ مرسومنا هذا نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراءسمو على   – اا الثث

 ، ، ، تاريخ نشرِهُينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وُيعمل به من  – اا رابع
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 هة42/1/4141وتاريخ  42قرار رقم 
 إن مجلس الوزراء 

ر ولدددددارير /4/12324بعددددا اا ددددفع ا دددد  المعام دددددة الددددوار ا مددددن ايددددوان رئاأدددددة م  ددددس الددددوسراء بددددرقا 
 هددد الُملضددمن وضددع لن دديا12/1/1413ولددارير  11223هددد الُم ددلم  ة ا دد  اةمددر الأددام  رقددا 20/11/1411

 امل لُمأاءلة اة خا  ذول الصفة ااالبارية ان أفعال منأدوبيها الُمخالفدة ةاكداا اةن مدة والعقدوا ولاايدا 
 . العقوبات واو راءات إقرار ها

 .هد1/3/1332ولارير  15وبعا اا فع ا   ن اا ُمكافاة الر وة الصاار بالمرأوا الم ك  رقا 
ولددددددددارير  114لصدددددددداار بالمرأددددددددوا الم كدددددددد  رقددددددددا وبعددددددددا اا ددددددددفع ا دددددددد  ن دددددددداا ُمكافاددددددددة اللسويددددددددر ا

 .هد22/11/1331
 .هد الُمعا ف  هيئة الخبراء0/11/1411ولارير  131وبعا اا فع ا   الماضر رقا 

 .هد11/11/1411ولارير  13وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة رقا 
 :يقةرر ما يلي

هةةة 2/2/4281وتةةاريخ (  4)در بالمرسةةوم الملكةةي رقةةم إضةةافة الةةنم التةةالي إلةةى نظةةام ُمكافحةةة الرشةةوة الصةةا   –4
 :من هذا النظام( ُمكررة 41)لتكون المادة 

على الجهة الُمختصة بالُحكم في جرائم الرشوة، الُحكم بغرامة ل تتجةاوز عشةرة أضةعا  قيمةة الرشةوة ) 
المعنوية العامة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو األجهزة ذات الشخصية 

في عقود لتأمين ُمشترياِتها وتنايذ مشةروعاِتها وأعماِلهةا أو بهةاتين العقةوبتين فةي جريمةة مةن الجةرائم 
ولمجِلةةس الةةوزراء إعةةادة . المنصةةوم عليهةةا فةةي هةةذا النظةةام إذا ثبةةت أن الجريمةةة ُارُتِكبةةت لمصةةلحِتها

 (.ت على األقل من صدور الُحكم النظر في عقوبة الحرمان الُمشاِر إليها بعد ُمضي خمس سنوا
هةة 12/44/4289وتةاريخ ( 441)إضافة النم التالي إلى نظام ُمكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم   – 1

 :من هذا النظام( 41)لتكون المادة 
علةةى الجهةةة الُمختصةةة بةةالُحكم فةةي جةةرائم التزويةةر، الُحكةةم بغرامةةة ل تتجةةاوز عشةةرة ماليةةين لاير أو ) 
الحرمان من الةدخول مةع الةوزارات أو المصةالح الحكوميةة أو األجهةزة ذات الشخصةية المعنويةة العامةة ب

فةةي عقةةود لتةةأمين ُمشةةترياِتها وتنايةةذ مشةةروعاِتها وأعماِلهةةا أو بهةةاتين العقةةوبتين علةةى أيةةة شةةركة أو 
المنصةةوم  مؤسسةةة خاصةةة وطنيةةة أو أجنبيةةة ُأديةةن ُمةةديرها أو أحةةد منسةةوبيها فةةي جريمةةة مةةن الجةةرائم

ولمجِلس الوزراء إعادة النظر في عقوبةة . عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة ُارُتِكبت لمصلحِتها
 (.الحرمان الُمشاِر إليها بعد ُمضي خمس سنوات على األقل من صدور الُحكم 

 .وقد ُأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا
 رئيس مجلس الوزراء
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 ةام المةرورنظ
 هة4204
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 10/ م : الرقدا                                                                       

 هة2/44/4204: اللارير
 -----------------

 
 بعون اهلل تعالى

 نحن فيةصل بن عبد العزيةز آل سةعود        
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               

  
مددن ن دداا م  ددس الددوسراء الصدداار بالمرأددوا الم كدد  رقددا ( 10) ةبعددا اا ددفع ا دد  المدداا

 .هد22/11/1311ولارير ( 33)
 .هد21/11/1301ولارير ( 022)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 
 :نرسم بما هو آت

 
 .بالصيغة المرفقة لهذا رورالمالموافقة على نظام  – أولا 
 .على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنايذ مرسومنا هذا – ثانياا 
 .ُينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وُيعمل به من تاريخ نشرِه – ثالثاا 

 

 فيصل
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 هة19/49/4204وتاريخ  022قرار رقم 

 

 إن مجلس الوزراء 
 

ولددارير  15332ُمعام ددة الدواراة مددن ايددوان رئاأددة م  دس الددوسراء بددرقا بعدا اا ددفع ا دد  ال
 .الُم لم  ة ا   م روع ن اا المرور. هد13/3/1301

 .هد21/1/1301ف  ( 3)وبعا اا فع ا   لوصية ل نة اةن مة رقا 
 

 :يقرر ما يأتي
 

 .ى مشروع نظام المرور بالصيغة المرافقة لهذاالموافقة عل -4
 .سوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذاوقد ُنظم مشروع مر  -1
 

 ولما ذكر حرر ، ، ، 
 
 

 النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
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 22المةرورام ةةنظ

 

 الباب األول
 التعـاريف

 :المادة األولى
يخضع لن يا الأير واألعمال الُ رقات المفلواة ل أير العاا ةاكاا هذا الن داا وال دااول الُم اقدة بد ة 

 :ل بيق هذا الن اا ُيعمل باللعريفات اللاليةومن أ ل 
 .هو ُكل أبيل مفلواة لأير وأائ  النقل وال ر والُم اة والايوانات: قةالطري -
 .هو  انا ف  ال ريق الُمعباة ُيأمح في  بمرور المركبات ف  ال اه وااا: (الخط) –المسلك  -

بددات مللابعددة ولكددون  وانبدد  يأددمح ارُضدد  بمددرور المرك –المأدد ك  –هددو قأددا فدد  الخدد   :المةةةسرب -
 .مااواة بوضوح

 .هو قأا ف  ال ريق مرصو  بالا ارة أو مكأو با أف ت وُيألعمل اااة لأير المركبات :المعةبَّد -

 .هو كل  خ  يقوا مركبة أو ايوانا من ايوانات ال ر واللاميل والركوا :السةائق -

ليددة أو ايوانيددة وا ل ددمل الق ددارات هدد  ُكددل وأددي ة نقددل أو  ددر ذات ا ددفت لأددير بقددوة و :المركبةةةة -
 .الااياية

هدد  مركبددة ذات ُماددرك لفنددافاع ُمعدداة لنقددل اة ددخا  أو البضددائع وا ل ددمل المركبددات  :السيةةةارة -
 .الل  لأير ا   الخ و  الااياة

كي دو ( 3511)ه  أيارة ُمعداة لنقدل البضدائع أو المهمدات ويسيدا وسنهدا الفدارغ    :(اللوري)الشاحنة  -
 . راا

ارة ُمعداة لنقدل البضدائع أو المهمدات أو الأد ع وا يسيدا هد  أدي: بيةك أب –( ونيت)لشاحنة الصغيرة ا -
 .كي و  راا( 3511)وسنها الفارغ ان 

دددُاها الُمخصصدددة لهدددا ادددن هددد  : أتةةةوبيس –( بةةةام)الحافلةةةة  - أددديارة ُمعددداة لنقدددل الُركددداا لسيدددا مقاا 
 .اللمانية

  لُنقددل فيهددا البضددائع أو اة ددخا  بدداون اددول هدد  مركبددة لفأددلعمال ال خصدد: السةةيارة الخاصةةة -
 .أواء أكان مال ُكها  خصًا  بيعيًا أو االبارياً 

 .ه  مركبة ُمعاة لنقل اة خا  أو البضائع لقاء اول أيًا كان نوا  :السيارة العامة -

ُاها المخصصة لها ان اللمانية: السيارة السياحية -  .ه  أيارة ُمعاة لنقل الُركاا ا لسيا مقاا 

                                                 
 .هة4201الطبعة  –مكة المكرمة  –مطبعة الحكومة ( رنظام المرو )المصدر كتاب  - 22



 218 

أو لقددوا ( إ فداء – در ة  –إأدعا  )هد  ُكدل أديارة ُلعدا ل اداات العا  دة والخ درة  :سةيارة الطةوارئ -
 .بمهمة  ارئة

هدو مركبدة م هدسة بُمادرك ولد  لأدير بواأد ل  وُلأدلعمل ل در ا،ات السراايدة  :22(التراكتور)الجرار  -
 .أو اة غال العامة

الُمصدممة ل قيداا بأامدال إن دائية اون أن لكدون لهدا  الميكانيكية الُمعاات ه : ُمعدات األشغال العامة -
 .ا فت م ا ية

هدد  ار ددات ذات ُماددرك ملبددت لأددير بممأددكات ياويددة وقددا لكددون ُمصددممة ا دد   :الةةدرجات الناريةةة -
 ددكل صددناوق لنقددل البضددائعة وُلعلبددر فدد  ُاكددا الددارا ات الناريددة ُكددل ارا ددة ُم هددسة بماددرك مأددااا 

 . بوصة ق ر اأ وانل  لفن بوصات ونص 

 
 األوزان

 

اة لص ياها وأاوال ها اااليا ية:  الوزن الاارغ - أ  .هو وسن الأيارة ُم هسة بماروقالها وا 
هدو وسن الأديارة الفار دة مدع امولل هدا القصدوى الُمصدرح ب هدا ومدع أدائق ها وُركاب هدا :  الوزن اإلجمةالي - ب

ها وسيل ها ومياه اللبريا المو واة بمار كها  .ووقوا 

هددو الفددرق بددين الددوسنين الفددارغ وا  مددال  وهددو الددذل ُصددم مت المركبددة :  (الحمولةةة) فيالةةوزن الصةةا - ت
 .للام    وُصرح ب  من قبل المصنع

 .هو الضغ  ا  مال  لع فت ماور وااا ا   أ ح ال ريق:  الوزن المحوري - ث

كدة أو إ داسة رأدمية ما يدة أو أ نبيدة صداارة ادن ال هدات الُمخلصدة فد  المم هد   :ُرخصة السياقة  - ج
ب ها قيدددااة مركبدددة مدددن ندددوع خدددا  أو أندددواع ُمخل  فدددة مدددن  ادددن أل ُأددد  ة فددد  ب دددا وخدددر ُل يدددس لصددداا 

 .المركبات

ه  ُس ا  ااكس أو أية مااة لوضع ف  مكخرة المركبة للعكس نورًا أامدر ُلمكدن ُركيلد   : العةاكسات -  
 .من مأافة خمأين ملرًا ا   اةقل

 .مركبة مق ورة ُمع قة ب ها ب كل مفص  ه  ُكل أيارة ل ا  : السيارة القاطرة - خ

 .ه  مركبة باون ُمارك ُل ّر بأيارة قا رة : المقطورة - د

أو  هاس ميكانيك  أو كهربائ  ُيعّين ال اه أير الأيارة اينما ير ا أدائقها لبدايل  هو ولة : المؤشر - ذ
 .و هة أيره

 . ه  خ و  أو إ ارات ا   ال ريق العاا أو ا    وان ب : عالمات الطريق - ر

هو الأائق الذل يدأل  إلد  المم كدة ويبقد  فيهدا ُمداة ا لسيدا ادن العداا الواادا ولكدون  : السائق الزائر - ز
 .لاي  ُرخصة قيااة أارية المفعول

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن النظام. هة42/8/4148 خوتاري( 12/م)بالمرسوم الملكي رقم ( ُمعدات األشغال العامة) التي تليها اقرةالُعدلت هذه الاقرة و  - 22
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الددذل يلغيددر بدد  ال دداه الأددير ويلضددمن ادداوا ال ريددق أددواء كددان ُمرصددفًا هددو الُمناندد   : الُمنعطةة  - س
 .بالا ارة أو  ير ُمرص 

هو الُمنع   الكائن ف   ارع أو  ريق ذل ال اهين وا يكدن  ( :األعمى)  الُمنعط  َير المكشو  - د
ل قددااا بال دداه ُمأددلقيا أن يددرى مددن يمددين ال ريددق وُمنلصددف  اركددة المددرور فدد  ال ددارع ا،خددر أو فدد  

 .ال اه ُمعاكس

هددو مكددان ُمخصدد  لمددرور الُم دداة وُمخ دد  لهددذه الغايددة فدد  ُم لقدد  ال ددوارع  : ممةةر عبةةور الُمشةةاة - م
 .ل ا   الأائق الوقو  قب   ليلمكن الُم اة من الأير في  بأمانويفر 

هددو مكددان يلضددمن الأددااة اللدد  لرف ددُاها  ددوارع ( : ُماتةةرق الُطةةرق – ُملتقةةى الُطةةرق) تقةةاطع اُلطةةرق - ض
 .بال اهات ُمخل فة

هددد  خ ددان أبيضدددان ارضددديان يفصددل بينهمدددا مأددافة قددداا وااددا يلقدددامان ممدددرات  : خطةةوط الوقةةةو  - ط
 .ا ا   الأائق الوقو  انا الخ  اةول بعا ل قي  ا  ارةالُم اة ويلرل

هدد  اةمدداكن الُمخصصددة لوقددو  الأدديارات لوقددو  الأدديارات واللدد  ي ددار إليهددا  : مواقةة  السةةيارات - ظ
 (.مأموح الوقو  –موق  أيارات )ب اخصات 

 .صعواهاهو الوقو  فلرة ُماااة من الوقت لأل سا ضرورات الأير أو إنسال الُركاا أو  : التوق  - ع

 .هو اللمُركس ف  مكان ما وقلًا  ويفً  : الوقو  - غ

 .هو اللوق  فلرة من السمن للعاى الفلرة الفسمة لصعوا الُركاا أو نسولها : النتظار -  

الُم اةة أائق الموا  ة أائق ايوانات ال ر أو الامل أو أدائق مركبدة ا ُل درل  : الُمنتاع بالطريق - ق
 .ا   خ  اايال

ه  ُكل م مواة مدن الب نايدات الُملفصدقة أو الُملقاربدة القائمدة ا د   اندا واادا  : ةالمنطقة المأهول - ك
 .ف  ال ريق أو ا    انبي  باين لع ي   كل ال ارع

ه  أل  هاس أو افمة أو إ ارة مدرور إر دااية أو لاذيريدة أو إلساميدة أو ضدوئية  : إشارات المرور - ل
 .لوضع ا   ال ريق بقصا لن يا المرور

 .ه  اةنوار العالية : لطريقأنوار ا - م

 .ه  اةنوار المخفضة : أنوار التالقي - ن
 

 لثانيالباب ا
 رُخص القيادة

 :المادة الثانية
ا ي وس ةاا أن يقوا أيارة أو مركبة ولية قبل اصول  ا   ُرخصة أياقة اأدا ندوع وقدوة المركبدة  - أ

ُرخصدة أدياقة اوليدة إذا كدان الأدائق الل  يقواها صاارة ان إاارة المرور وفقًا ةاكاا هذا الن اا أو 
 .سائراً 

 .ا   الأائق أن يامل هذه الُرخصة ألناء أوق مركبل  - ا
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 .ُيع   أائقو الأيارات العائاة ل قوات الُمأ اة ُرخ  الأياقة من الُأ  ات العأكرية الُمخلصة - ت

صدددول ا ددد  ا ي دددوس لاامدددل رخصدددة قيدددااة الأددديارات العأدددكرية أدددياقة الأددديارات المانيدددة إا بعدددا الا - ن
 .ُرخصة أياقة من المرور

 

 :المادة الثالثة
 :لنقأا الُرخ  إل  أربع فئات

كي ددو ( 3511)ُرخصددة أددياقة خصوصددية ُلمددنح لمددن يقددوا أدديارة خاصددة ا يل دداوس وسنهددا ا  مددال   - أ
 . راا

 .ُرخصة أياقة امومية ُلااا فيها الفئة ونوع المركبة المأموح بقياالها - ا

 .ُرخصة أياقة وليات لقي ة - ت

 .ُرخصة أياقة الار ات النارية - ن

 .وُلاادا ُماة صفاية ُكل فئة منها بقرار من وسير الااخ ية
 

 :المادة الرابعة
 :ُي لر  ف   الا الُرخ  الُم ار إلي  ف  المااة اللاللة

 .أن يكون قا ألا الأن المنصو  ا يها ف  المااة الأااأة من هذا الن اا - أ
 :رفقًا بلفن صور  مأية ويلضمن ال  ا ما يأل أن ُيقاا وفقًا ل نموذ  الُمقرر م - ا

 .اأا ال الا وُكنيل   ولقب   -1
 .فئة الُرخصة الل  ُيريا الاصول ا يها -2

 .مال الو ااة ولاريخها -3

 .صورة ُمصاقة من افي ة النفوس -4

وبالنأبة ل الا ُرخصة الأياقة العمومية وُرخصة أدياقة ا،ليدات اللقي دة ُي دلر  أن ا يكدون قدا أدبق  - ت
كددا ا يدد  قضددائيًا فدد   ريمددة االددااء ا دد  الددنفس أو العددرل أو المددال مددا لددا يكددن قددا مضدد  فدد  الاُ 

 . ريمة العقوبة الماكوا بها ا ي  خمس أنوات ا   اةقل

 .أن لكون ل  إقامة فع ية ف  المم كة العربية الأعواية - ن

أدياقل هاة وذلدك بمو دا أن يكون خاليًا من اةمرال والع  ل الل  لمنع  مدن قيدااة المركبدة الُمدرخ  ب -  
 . هااة  بية صاارة من  هة رأمية ولا يمل  ا   لاريخها لفلة أ هر

ا ُ رو   وكيفيل  إاارة المرور - ح  .أن ي لاس بن اح ا خلبارًا ن ريًا وام يًا ُلاا 

 .وُيخلبر  الا الُرخصة ا   مركبة من مركبات الفئة الل  ي  ا ُرخصة الأياقة لها
 

 :المادة الخامسة
 :من المااة الرابعة( ح)س أن ُيأللن  من الفا  الُم ار إلي  بالفقرة ي و 

ها -1  .الأائقون الااص ون ا   ُرخصة أياقة اولية وذلك لفئة الأيارات الُمبينة ف  ُرخص 
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الأددائقون الااصدد ون ا ددد  ُرخصددة أ نبيددة صددداارة اددن الُأددد  ات الُمخلصددة فدد  ُب ددداان ها إذا لددا لنلددد   -2
 .ُماُلها

 .أياقة اأكرية أارية المفعولمن يامل ُرخصة  -3
 

 :المادة السادسة
ن ل الب  الُرخ  كاللال   :ُلااا الأ 

 .لماا الأااأة ا رة ل ارا ات النارية -1
 .لماا اللامنة ا رة ل أيارات الخصوصية وال اانات الصغيرة -2

 .لماا الاااية والع رين ل أيارات العمومية -3
 

 :المادة السابعة
ة إذا ُاكددا قضددائيًا ا دد  اام   هددا ب اانلدد  بارلكدداا  ريمددة مددن ال ددرائا ُلأدداا ُرخصددة الأددياقة العموميدد -1

 .من المااة الرابعة( ت)المنصو  ايها ف  الفقرة 
نًا ا د  الُمأدك رات إا إذا لبدت لوبلد  بمو دا  -2 ا ُلع   ُرخصة أياقة مهما كدان نواهدا لمدن كدان مدام 

ُاها وسيدر الااخ يدةة وُيعلبدر مدامناً  فد  ُاكدا الدن  مدن ُأايدن مدرلين ا د  اةقدل  إ راءات لقلبات ُيادا 
 .بُاكا قضائ  بارلكاا  ريمة الُأكر

ها أو  -3 ا ُلع دد  ُرخصددة الأددياقة مهمددا كددان نواهددا لددا ُأايددن بُاكددا قضددائ  بلعددا   الُمخددارات أو ُصددنع 
ها ما لا يكن قا مضد  ا د  انلهداء لنفيدذ العقوبدة الماكدوا بهدا خمدس أدنوات ا د   اياسل ها أو لروي  

 .قلاة
 

 :المادة الثامنة
ا ي ددوس لمددن لددا يددن ح فدد  ااخلبددار أن يلقدداا اخلبددار قبددل انقضدداء  ددهر ا دد  ااخلبددار اةول فدد ن 
ن رأددا ل مددرة اللاللددة لددا ُي ددس لدد  ذلددك إا بعددا  رأددا لانيددة لددا ُي ددس لدد  اللقدداا لفخلبددار إا بعددا  ددهرينة واو

 .ُمض  ألة أ هر ا   وخر اخلبار ل 
 

 :المادة التاسعة
 ُلع   رخصة أياقة امومية إا ل موا نين الأعوايين أو لمن يصار أمر من وسيدر الااخ يدة أو مدن ا

 .ُينيب  بُمعام ل  كالموا نين الأعوايين ف  إا اء الُرخ 
 

 :المادة العاشرة
يمكدددن لأل دددخا  العدددا سين أن ياصددد وا ا ددد  ُرخددد  أدددياقة مدددن الفئدددة اةولددد  واللانيدددة  دددري ة أن  - أ

فاصًا ام يًا بعا ل هيسها أو ل هيدس أديارالها بوأدائل خاصدة مفئمدة وبعدا اصدولها ي لاسوا بن اح 
 .ا   لقارير  بية ُمعلماة لُلبت ُقارل ها ا   قيااة المركبات المذكورة

ي ددا أن لُددذكر فدد  ُرخصددة الأددياقة الُمع دداة ل عددا سين الوأددائل الوا ددا ل هيددس الأددائق وأدديارل  بهددا  - ا
 . وس ل  قيااة الأيارة إا إذا لوفرت ل ك الوأائلوأن ُين  فيها ا   أن  ا ي
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 :المادة الحادية عشرة
ُيأدددللن  ر دددال الأددد كين الأياأددد  والُقنصددد   مدددن لقدددايا الولدددائق المنصدددو  ا يهدددا فددد  المدددااة الرابعدددة 

فقددًا وا دديها أن ُيقدداموا بدداًا انهددا بيانددًا مددن رئدديس الب علددة اللدد  ينلمددون إليهددا مصدداقًا مددن وسارة الخار يددة وُمر 
 . بلفن صور  مأية

 

 :المادة الثانية عشرة
 .ُيكلف  لل ايا اموا الُرخ  بالك   ال ب  وافع الرأوا الُمقررة

 

 :المادة الثالثة عشرة
ها  بها أن ياصدل ا د  ُأخدرى بداًا انهدا بعدا اللاقيدق وا ادفن ادن فقدا  إذا ُفق ات الُرخصدة  داس لصداا 

 .ف  صايفة ما ية وافع الرأوا الُمقررة
 

 :المادة الرابعة عشرة
 .ياق لاام    ميع الُرخ   ر مق ورات خ   أيارال ها ما ااا أيارات اُة رة والارا ات النارية

 

 :المادة الخامسة عشرة
 .ف  االة ا س أو أاب ها من قبل أاا ر  ال المرور ُيع   الأائق إيصاًا بها

 

 :المادة السادسة عشرة
غدداة أو الُمبالددة أو الُمأددلغن  انهددا إلدد  أل إاارة مددرور أو إرأددال ها إليهددا ي ددا لأدد يا ُرخدد  الأددياقة الُم 

 .بالبريا الُمأ ل
 

 لثالثالباب ا
 قواعد المرور والسير على الطُرقـات

 الاصل األول
 قيادة المركبات والحيوانـات

 :المادة السابعة عشرة
وباللع يمدات الصداارة إليد  مدن ر دال ا ا   الأائق اللقُيا بن اا وقوااا المرور ف  الُ رقات العامة ي 

ها الرأمية  .المرور ألناء ارل اائه ا مفبأ 
 

 :المادة الثامنة عشرة
ا فددد  ال ريدددق قأدددا خدددا  ل دددارا ات أو الايواندددات فع ددد  راك ب يهدددا أو أدددائق ها الأدددير فددد  القأدددا  إذا ُادددا 

 .الُمعين لها
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 :المادة التاسعة عشرة
يأدديروا  نبدددًا إلدد   نددا فدد   يددر االددة الل دداوس وا ددديها أن  يا ددر ا دد  أددائق  الددارا ات العاايددة أن

ُرهدا بارا دة أو  ي لسموا بصورة اائمة أقص  يمدين ال ريدق فد  أدير ُمأدلقيا وا ي دوس لأدائق ارا دة أن يق  
 .مركبة ُأخرى

 

 :المادة العشرون
باليدددا وهدددا  ُيأدددمح ل دددارا ات العاايدددة ذات الع  لدددين بالأدددير ا ددد  اةرصدددفة إذا كدددان أدددائقوها يقواونهدددا

 .يم ون  ر  أن يأمح ارل اةرصفة بذلك
 

 ثانيالاصل ال
 السير على الطريق

 :المادة الحادية والعشرون
 هددة الأددير ا دد   ميددع الُ ددرق هدد  الُيمندد  وُيأددمح بالأددير ا دد  ال هددة الُيأددرى فدد  ال ريددق الُمددساو  

 .اناما يكون ذلك ضروريًا للاا   ااان أو لُمأل سمات الُ رق
 

 :الثانية والعشرونالمادة 
 .ُيا ر ا    ميع المركبات الُمرور ف  اةأواق الُمغ اة ما ااا العربات الياوية

 

 :المادة الثالثة والعشرون
ا د  المركبدات أن لأدير ا د  القأدا الُمعبدا فدد  ال ريدق وأن ل لدسا أقصد  ال اندا اةيمدن فد  الادداات 

 :اللالية
 .ال هة الُمعاكأة أائقًا وخراناما ُيقابل أائق المركبة من :   أولا 
 .اناما ُيريا ُمنلفع وخر أن يل اوسه:  ثانياا 
 .اناما لكون ركية ال ريق إل  اةماا  ير واضاة وضواًا كافياً :  ثالثاا 

 

 :المادة الرابعة والعشرون
  إذا كان ال ريق الُمعبا مقأومًا إل  مأ كين ُماااين بخ ين ُملص ين ياُ ر ا   الأدائق الأدائر ا د

 .مأ ك منها ا لياس هذه الخ و 
 

 :الخامسة والعشرونالمادة 
إذا كددان ال ريددق الُمعبددا مقأددومًا إلدد  مأدد كين ُماددااين بخدد  ُملق ددع ي ددا ا دد  الأددائق أن يأددير فدد  

 .المأ ك اةيمن وأن ا يق ع الخ  إا بقصا ل اوس مركبة أمام 
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 :المادة السادسة والعشرون
ددداة مأدددارا  ددداس الأدددير مواكبدددة فددد  ال ددداه واادددا ا ددد  مأدددارا إذا كدددان المأددد ك الواادددا ُمقأدددم ًا إلددد  ا 

المأددد ك الواادددا ا ددد  أن ل لدددسا الأددديارات الب يئدددة المأدددرا الواقدددع أقصددد  اليمدددين إا اندددا اللأُهدددا للدددرك 
ال ريق من أ ل أ وك  ريق وخر واقع إل  اليأار بعا اللأُكا من أن ذلك ا ُي دكل خ درًا ا د  ا،خدرين 

 .الغير من أالك  ال ريق وبعا أن ُينب 
 

 :السابعة والعشرونالمادة 
 :ُلخص  اةرصفة ل فئات اللالية

 .الُم اة -1
اربددات اةواا والمرضدد  والُمقعدداين المافواددة باةيددال وياُ ددر وضددع أل  دد  ا دد  اةرصددفة يعددوق  -2

 .أير المنلفعين بها
 

 :ثامنة والعشرونالمادة ال
لهددددا واللقُيدددا با  ددددارات اللدددد  ُلعدددّين اةمدددداكن الُمخصصددددة ا ددد  الُم دددداة الأدددير ا دددد  اةرصددددفة الُمعددداة 

ا ليداسها ال ريددق وا ديها أن يلأكدداوا مدن ادداا و دوا خ ددر مدا انددا ا ليداسها ال ريددقة وُيأدللن  مددن ذلددك 
 ددوابير القددوات الُمأدد اة وال ددفا والفددرق الك ددفية والرياضددية ومواكددا ال نددائس ايددُن ُيمكددنها الأددير ا دد  

 . ريقال انا اةيمن من ال
 

 :تاسعة والعشرونالمادة ال
ي ددا ا دد  ُكددل أددائق أن ُيأددي ر ا دد  مركبلدد  وأن يقواهددا بأددراة معقولددة انددا ااقلددراا مددن مفددارق 
الُ ددرق أو ُم لقيال هدددا وُمنع فال هدددا واندددا ا ليددداسه ل أدددر أو خددد  اايدددال أو نفدددق وك مدددا كاندددت الركيدددة  يدددر 

ال بيعيددة وأاددوال ال ريددق الددذل يأددير ا يدد  بمددا  واضدداة وا يدد  أن ُيكيدد  أددير مركبلدد  مددع كافددة ال ددرو 
 .ُياقق  الأفمة ل  ولُركاا أيارل  والُمنلفعين بال ريق

 

 :ثالثونالمادة ال
ا دد  الأددائق الددذل يلأهددا  اخددال لغييددر فدد  أددراة مركبلدد  أو ال اههددا أن يلأكددا ُمأددبقًا مددن إمكانيددة 

 .إ راء ذلك بأمان وأن ُينب   يره من أالك  ال ريق
 

 :حادية والثالثونادة الالم
ا دد  الأددائق أن ا ياددول اون أددير المركبددات اُةخددرى أو ُيعدداكس الُمنلفعددين بددال ريق وأن ا يأددلعمل 

 .ف أة إا ل ضرورة أو بااا  الأفمة( الفرامل)المكابح 
 

 :ثانية والثالثونالمادة ال
مات ُأخدرى مدن قبدل ر دال المدرور وهدا ا   الأائق اللقُيا ب  ارات المرور الُمعلااة ما لا ُلع   ل  لع ي

 .بسيها الرأم  أو بال ارات الاالة ا يها
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 :ثالثة والثالثونالمادة ال
ا ددد  الأدددائقين اامللدددال للع يمدددات ُممل ددد  الُأددد  ات العامدددة والوقدددو  ُك مدددا اادددت الاا دددة أمددداا مراكدددس 

 .المرور وال واسات والصاة وال مارك ل لفلي  أو اللأ يل
 

 :والثالثون الرابعةالمادة 
ا دد  الأدديارات اللدد  لقددوا بالنقددل الددااخ   ل ُركدداا بددين الُمددان أن للقيددا بددالمواق  الُمعّينددة فدد  اان ددفق 

 .والوصول وألناء الأرل م نها
 

 :الخامسة والثالثونالمادة 
ا ددد  أدددائق  أددديارات اُة دددرة الوقدددو  فددد  المواقددد  الُمعّيندددة ةخدددذ الُركددداا وا ددديها أن ياددداف وا ا ددد  

 .ر هاأاوا
 

 :السادسة والثالثونالمادة 
يكدددون ركدددوا اة دددخا  وندددسول ها مدددن ال اندددا اةيمدددن ل أددديارات وا ددد  الأدددائقين والُمعددداونين وال بددداة 

 .والامالين لنبي  الُركاا إل  ااا إخرا  أ ساء من أ أام ها من النوافذ أو  يرها
 

 :السابعة والثالثونالمادة 
لفددرق الك ددفية والرياضددية وال ندداسات والمواكددا ا دد  اخددلف  ياُ ددر ق ددع صددفو  الُ نددا وال ددفا وا - أ

ها وه  ف  االة الأير  .أنواا 
نهددا وهدد  فدد  االددة  - ا ا ي ددوس اللع ُددق بددأ ساء المركبددة الخار يددة أو الصددعوا إلدد  المركبددة أو النددسول م 

 .الأير
 

 :الثامنة والثالثونالمادة 
 :اُ ر ا   أائق  المركبات ما يأل ي
هاإيقا  ُماركات مرك - أ  .بال ها ان الاوران بقصا لأيير ها ف  الُمناارات بقوة انافاا 
 .ف  وأ  ال ريق العاا ضمن المنا ق المأهولة( اللاوير)إ راء ام ية المناورة  - ا

لرك أيارال ها مفلواة بعا مغاارل ها أو لرك ُمار كها ف  االة اوران أو لرك مفلاح الوصدل الكهربدائ   - ت
 .ا يها( الكونلاك –الأويل  )

 .أو أل مكان خار  هيك  ها( ال ن ة)امل أركاا ف  صناوق الأيارة  - ن

 . أل المركبات ا   ال ريق العاا أو إصفاها إا ف  االة الضرورة القصوى -  

 .وضع ألائر أو أل   ء يمنع الركية من ُس ا  الأيارة الخ ف  أو ال انب  - ح
 

 :التاسعة والثالثونالمادة 
 :ما يأل ( اللاكأ ) رة ياُ ر ا   أائق مركبة النقل باةُ 
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 .الأير بُب ء أو اللوق  وذلك ب كل ُيعرقل اركة المرور - أ
أن يلقاض  ُأ رة للعاى اللعر فة الُمقدررة أو الُملفدق ا يهدا أو ال اريدة ُارفدًا أو ُأ درة انل دار ادن الُمداة  - ا

 .الل  لقضيها المركبة ف  ا صفح نلي ة ُا ل ي رأ ا يها ألناء أير ها

 .ُركاا باون إذن الراكا صااا ال  ا امل راكا أو - ت

 .رفل ال  ا أو إنسال الراكا بعا االفاق بينُهما واان فق بالرا ة - ن

 .إلباع  ريق  ير مأمون ولو كان يوصل الراكا إل  المكان المقصوا -  

 .أن يامل ف  أيارل  ُركابًا أكلر من الُمقرر - ح
 

 :األربعونالمادة 
أا ددارًا أو أل  دد ء يعددوق الُمنلفددع بددال ريق أو  –  المكددان بعددا لركدد –ياُ ددر ا دد  الأددائق أن يلددرك  - أ

 .ُيأبا أخ ارًا لآلخرين
 .ف  الأيارة( بيك وا)أو ااك ( ل  فسيون)ياُ ر ا   أائق  أيارات اُة رة لركيا ُمأ ل أو ل فاس  - ا

هددا ياُ ددر نقددل الُركدداا ا دد  ال دداانات أو القددفا إا إذا كددان لصددناايقها أ ددرا  واقيددة ا يقددل ارلفاا   - ت
 .ان نص  ملر

 .الناق ة ل مواا الأريعة اا لعال –الوايلات  –ياُ ر نقل الُركاا أو اة ياء فوق الصهاريج  - ن

ياُ ددر الأددير بالمركبددات اللقي ددة أو ا،ليددات ا دد  الُ ددرق الُمأددف لة إذا كانددت ا فل هددا  يددر م ا يددة  -  
أو نق هددا ا دد  . مددن الضددرروا دد  أددائقيها لغ يدد   ناسيرهددا بالم ددا  أو  يددره ممددا يامدد  ا أددف ت 

 .مركبات ُأخرى أو الخاذ ا  راءات الكفي ة بوقاية الُ رق العامة الل  لُق رها ال هات الُمخلصة
 

 :الحادية واألربعونالمادة 
ياددق ةل راكددا يددافع أكلددر مددن اُة ددرة الفسمددة ال ددكوى إلدد  إاارة المددرور فدد  المن قددة للقدداير اُة ددرة 

بة  .الُمناأ 
 

 :انية واألربعونالثالمادة 
 .ا ي وس ُمساولة م هنة لأ ير الارا ات النارية والعااية إا بعا موافقة اةمن العاا

 
 ثالثالاصل ال

 التالقي والتجاوز
 :ثالثة واألربعونالمادة ال

ي رل اللفق  ا   اليمين والل اوس من اليأدار وا د  الأدائق فد  االدة اللفقد  أن ي لدسا ال هدة الُيمند  
يددق بقددار ا مكددان وأن ُينبدد  المركبددة القاامددة مأددلعمًف الُمنب دد  خددار  الُمددان نهددارًا وأنددوار اللفقدد  مددن ال ر 

 .الُمخفضة ليفً 
 :الرابعة واألربعونالمادة 
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ا   الأائق قبل ال روع ف  الل اوس أن يلأكدا مدن إمكانيدة إ رائد  بداون خ در ومدن و دوا ُملأدع كدا   
امدد  وخاليددًا مددن مركبددات ُأخددرى ومددن أن مددن يلبعدد  مددن الأددائقين لددا لددذلكة ومددن كددون ال ريددق مك ددوفًا أم

 .ُيبا ر ل اوسًا ُممالًفة وينبغ  ا   الأائق الُمل اوس إاااة مركبل  إل  ال هة الُيمن  من ال ريق
 

 :الخامسة واألربعونالمادة 
ة وال أدور الُماابدة ياُ ر ا   الأائق إ راء الل داوس فد  الُمرلفعدات  يدر المك دوفة والُمنانيدات الاداا

 .وُمنع فات الُ رق وانا ممرات الُم اة
 

 :السادسة واألربعونالمادة 
ياُ ر ا   أائق  الأيارات الُمراا ل اوس ها سيااة ُأراة أيارال ها ألناء ل اوس أيارة ُأخرى لهدا ويلو دا 

 .ا يها لمكين ا،خرين من لاقيق هذا الل اوس
 

 :سابعة واألربعونالمادة ال
 .بالل اوس من يمين المركبة إذا أ ار أائقها أن  ينول اللو   إل  اليأار ُيأمح

 

 :الثامنة واألربعونالمادة 
ياُ ددر ا دد  الأددائق أن يل دداوس مركبددة لأددير ا ددد  خ ددو  اايايددة ألندداء نددسول الُركدداا أو صدددعواها 

 .وذلك من ال انا الذل يلا من النسول أو الصعوا
 

 الاصل الرابع
 لطريقاالنعطاف وتبديل ا

 :التاسعة واألربعونالمادة 
ا   ُكل أائق مركبة ُيريا أن ُيبال ال ريق الل  يأ  ُكها إل   ريق وخر أو يااول الخرو  من بنداء أو 

دددروا  ب اندددا ال ريدددق أن ُيبدددين مقصددداه ب  دددارة ضدددوئية مرئيدددة لددديًف وب  دددارة باليدددا نهدددارًا ا ددد   –كدددرا   –م 
 :ال كل اللال 

هددا إلدد  اةا دد  مددع ا  ددارة بددالك  المبأددو ة إلدد  فدد  اال دداه إلدد  اليمددين  - أ إخددرا  اليددا الُيأددرى ورفع 
 .ال هة الُيمن  وااألمرار ف  إا اء ا  ارة ال  لُبال و هة الأير

فدد  اال دداه إلدد  اليأددار إخددرا  اليددا الُيأددرى بايددن يملددا الأددااا ب ددكل مددواس  ل كلدد  وااأددلمرار فدد   - ا
 .الأيرإا اء ا  ارة ال  إلماا لبايل و هة 

ف  الوقو  إخرا  اليا الُيأرى ا   أن يكدون المرفدق ب دكل ساويدة قائمدة مدع الأدااا وأن لكدون راادة  - ت
 . الك  مبأو ة

 

 :الخمسونالمادة 
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ي رل االلفدا  إلد  اليمدين مدن ال در  اةيمدن ل  ريدق مدا لدا لكدن هنداك إ دارات ُمادااة ا د  ال ريدق 
ان وخر ف  ال ريق في ا اللقيا فد  هدذه الاالدة باال داه ذات أأها مو هة إل  اليمين أو ماهونة ف  مك

 .الُمااا باةأها
 

 :الحادية والخمسونالمادة 
فددد  االدددة االلفدددا  إلددد  اليأددددار ي دددا أدددير الأددديارة فددد  ال ريددددق ذات اال ددداهين ا ددد  يمدددين الخدددد  

  الأددير الُمنصدد  ل  ريددق وفدد  ال ريددق ذات اال دداه الوااددا ي ددا أن يكددون أددير الأدديارة ا دد  يأددار خدد
 .وف  االة و وا إ ارات ل مرور ا   ال ريق ي ا اللقيا باال اه الُمااا بمو ب ها

 

 :الثانية والخمسونالمادة 
 .ا ي وس اانع ا  إل  اليأار ف  مكان لو ا ب  إ ارة لمنع ذلك

 

 :ثالثة والخمسونالمادة ال
ار إا داء ا  دارة الفسمدة ضدوئية ي ا ا   الأائق انا ر بل  لبدايل و هدة أديره نادو اليمدين أو اليأد

كانت أا ياوية وذلك من مأافة معقولة قبل لغيير اال داه والد  لمامد ة وا يد  إ فداء المك در بعدا لغييدر 
 .اال اه

 

 :الرابعة والخمسونالمادة 
انددداما ير دددا الأدددائق إيقدددا  أددديارل  ي دددا أن ُينبددد  ب  دددارة ياويدددة أو ضدددوئية مدددن مأدددافة معقولدددة وأن 

 .ا اء ا  ارة إل  أن للوق  الأيارة لماماً يألمر ف  إ
 

 :الخامسة والخمسونالمادة 
ا ددد  الأدددائق أن يقلدددرا بقدددار إمكانددد  مدددن اافدددة ال ريدددق المااذيدددة ل هدددة أددديره إذا كدددان مقصدددُاه لدددرك 
ددات افمددات ل مددرور ا دد  ال ريددق ُل ددير إلدد  اال دداه فع يدد  اللقُيددا  ال ريددق لأدد وك  ريددق وخددر أمددا إذا و  

 .لُمااا بمو ب هاباال اه ا
 

 الاصل الخامس
 أفضلية المرور

 :السادسة والخمسونالمادة 
ها ما يأل   :ي ا ا   الُمنلفع انا ب و    ُم لقيات الُ رق أو لقاُ ع 

ها ويعلما لهذه الغايدة ال دون اةامدر ل لوقد  وال دون  -1 أن يلقيا ب  ارات الأير الكهربائية ف  االة و وا 
 .اةخضر ل مرور البرلقال  ل لأُها وال ون

 .أن يلقيا ب  ارات ر ل المرور الُمك   بلو ي  المرور ف  االة و واه -2
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 .اللقُيا بما لو ب  إ ارات الُ رق -3
 

 :سابعة والخمسونالمادة ال
اندداما لقلددرا مركبلدددان فدد  ون واادددا مددن ُم لقددد   ددريقين لدديس  ادددااه ما أفضدد ية ا ددد  اُةخددرى فع ددد  

 .ن للرك م ال المرور ل مركبة اللانيةالمركبة ا،لية من  هة اليأار أ
 

 :الثامنة والخمسونالمادة 
ا دد  الأددائقين الددذين يقلربددان مددن ُم لقدد  أكلددر مددن  ريددق ا لو ددا بدد  إ ددارات ضددوئية وا ر ددال مددرور 
إا ددداء اةفضددد ية ل أددديارة ا،ليدددة مدددن  هدددة اليمدددين إا إذا كدددان ال ريدددق اللددد  يمدددر ا يهدددا أادددااه ما  ريقدددًا 

 .ض ية ل رئيأية فاةف
 

 :التاسعة والخمسونالمادة 
ا   الأائقين الذين يقلربون من لقا ع أكلر من  ريق ف  ُم لق  ُي دكل أدااة اائريدة إا داء اةأدبقية 

 .ل أيارات المو واة اول الاائرة والل  لكون ا   و ك الخرو  م نها
 

 :الستونالمادة 
 .لأائق الأيارة الُملقامة أفض ية المرور ا    يره

 

 :الحادية والستونلمادة ا
ا دد  أددائق الأدديارة الُملقامددة ُمراقبددة اركددة المددرور مددن ايددن لأُلر هددا بددأل لغييددر فدد  المأددافة أو اال دداه 
انددا لخفدديل ُأددرال   أو لبددايل ال اهدد  وا يدد  أن ا يقدد  أو ُيبددال ال اهدد  ف ددأة وا دد  ناددو يلأددبا اندد  

 .وقوع ااان ما
 

 :الثانية والستونالمادة 
لأائق الذل يأير خ   أيارة ُأخرى أو يلأها لل  اوس ها أن ُيأدي ر ا د  أديارل  وأن يلدُرك ي ا ا   ا

مددة أو وقوف هددا  مأددافة كافيددة ب ددكل يمنددع وقددوع أل ادداان انددا  هددور ُمنع دد  ُمفددا ل أمدداا الأدديارة الُملقا 
 .بأبا خ ر  ارئ أو وفقًا   ارة رأمية

 
 :والستونالمادة الثالثة 

فدد  المددرور ل أددائقين ال ددذين يأدديران ُملادداذيين ب ددكل ملددواس  وا دد  مددن ير ددا  يلأدداوى اددق اةفضدد ية
 .لغيير ال اه  أن ُيع   اق اةفض ية ف  المرور ل أيارة الل  لأير ف  ال اه ُمألقيا

 

 :والستونالمادة الرابعة 
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ا دداء أفضدد ية المددرو  ر انددا الخددرو  مددن  ريددق فرادد  ينبغدد  ا دد  الأددائق اللأُكددا مددن خ ددو ال ريددق واو
ل أدديارات اللدد  لأددير ا دد  ال ريددق الرئيأدد  وا دد  هددذه الأدديارات أن ُلع دد  فرصددة ل أدديارة الخار ددة مددن 

 .ال ريق الفرا 
 

 :والستونالمادة الخامسة 
ُيمكددن ل أددائق أن يأددير ا دد  ال انددا اةيأددر مددن ال ريددق إذا كددان ال انددا اةيمددن مندد   يددر أددالك أو 

 .ُمغ قًا بأبا أامال إن ائية أو  ير ها
 

 :والستونالمادة السادسة 
انددا إ ددفق ُ ددسء مددن  ريددق ذل ال دداهين ينبغدد  ا دد  الأددائق أن يلقيددا ب  ددارات ر ددال المددرور أو  - أ

 يددرها مددن قددوى اةمددن أو مددن ُامددال الُ ددرق ول أددائق الُملقدداا الاددق فدد  المددرور قبددل  يددره بعددا ل قدد  
 .ا  ارة

نُهمددا  - ا لخفيدد  ُأددرال  وأن يقفددا إذا اقلضدد  اةمددر إذا اللقدد  أددائقان فدد  مكددان كهددذا ي ددا ا دد  ُكددل  م 
 .ل ُنبًا لوقوع أل ااانة ولبق  أفض ية المرور لمن كان  ريُق  مفلواة إل  اليمين

 

 :والستونالمادة السابعة 
 .لأائق الأيارة الل  لأير ف  ال اه ُمألقيا أفض ية المرور ا   الأائق الذل ياور

 

 :والستونالمادة الثامنة 
 . لاسون مفارق الُ رق اين  هور النور اةخضر ف  ال اه أير ها أفض ية المرورل ُم اة الذل ي - أ
إذا كددان مفددارق الُ ددرق  يددر ُم هددسة ب  ددارات ضددوئية أو  يددر ُمراقبددة مددن ق بددل المددرور ف  ُم دداة اددق  - ا

أفضددد ية المدددرور وا ددد  الأدددائق أن ي لدددسا  اندددا الادددذر انددداما يدددرى أادددا الُم ددداة ي لددداس  ريقددد  فددد  
 .الماينة

 

 :والستونمادة التاسعة ال
ُلادداا ممددرات ابددور الُم دداة إمددا بخ ددو  ارضددية لفصددل بينُهمددا فرا ددات ل هددر ا دد  أدد ح ال ريددق أو 

 (.ممر ُم اة)بوضع لواة 
 

 :سبعونالمادة ال
ُل ا دد  ذلددك لوضددع  ُلادداا ممددرات ابددور  ددفا المدداارس بخ ددين ارضدديين اددا ال ددارع مددع لواددة لددا 

 .بالُقرا من الممر
 :سبعونية والالمادة الحاد
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ا الأاب قة ُيع   اق أفضد ية المدرور لأديارات ال دوارئ وأديارات المواك دا بعدا أدماع  األلناء من القواا 
 .ُمنب هات ال وارئ

 

 :سبعونالمادة الثانية وال
ددها أن يقدد  ا دد  ال انددا اةيمددن مددن  ا دد  ُكددل  أددائق انددا أددماا  أبددواق مركبددات ال ددوارئ أو أ راأ 

 فأددداح الم دددال الكددداف  لهدددا وا ددد  الأدددائقين أن ا ُيغدددااروا أمك ندددة وقدددوف ها إا بعدددا  ال ريدددق اندددا اقلراب هدددا
 .مرور ها أو وفقًا ةوام ر ر ال المرور

وا لعفدد  هددذه اةفضدد ية أددائق  مركبددات ال ددوارئ مددن وا بددال ها فدد  القيددااة ب ددكل أدد يا يضددمن ايدداة 
 .ُمألعم   الُ رق

 

 :سبعونالمادة الثالثة وال
الأدددائقين إلبددداع مركبدددات ال دددوارئ والأدددير خ ف هدددا وهددد  أدددائرة ةااء مهمل هدددا وي دددا ا ددد  ياُ دددر ا ددد  

 .ملرًا ا   اةقل( 51)الأائق أن يلُرك بين  وبين أية مركبة من مركبات ال وارئ 
 

 :سبعونوالالمادة الرابعة 
ا دد  لكددون أفضدد ية المددرور انددا و ددوا خدد  اايددال ا دد  ال ريددق ل مركبددات اللدد  لأددير ا دد  الخدد  و  - أ

دداًا لهددا  ُكددل ُمنلف ددع مددن ال ريددق أن ُيخ دد  الخدد  الاايددال ادداًا اددين اقلددراا المركبددات المددذكورة ُمفأ 
 .م ال المرور

ددا ا دد  إذا كددان ممددر الخدد  الاايددال  - ا ا دد  ال ريددق  يددر ُم هددس باددا س أو  يددر ماددروس و  
  إا بعا اللأُكا أالك ال ريق لاى ركيل  ا  ارة الن امية الاالة ا   و وا الممر أن ا ياُخ د 

 .من إمكانية المرور بأمان وااا و وا ما ُي ير إل  اقلراا ق ار إلي 

س أو ماروأًا في ا ا   الأائق أن يلقيا بالادا س أو بلع يمدات  - ت إذا كان الممر ُم هسًا باوا  
 .اارس الممر

 

 :سبعونوالالخامسة المادة 
عهدا خ دو  اايايدة كمدا ياُ در لدرك المركبدات ياُ ر الوقو  ا د  أقأداا ال ريدق اللد  ل دُغ ها أو لق 
 .ا يها أو األعمال الخ و  للأيير مركبات  ريبة انها

 

 الاصل السادس
 حدود الُسرعة

 :سبعونوالالمادة السادسة 
ا هدذه  ا    أائق المركبة أو الايوانات أن يأوقها بُكل  انلباه وأن يكون مأي رًا ا   أدرال ها وأن ُيادا 

 .وبات الأير أو العوائق الُمالم ةالُأراة وفقًا لصع
 :سبعونوالالسابعة المادة 
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يقدا  فد  ُكدل  االدة يمكدن أن ُلأدب ا  ا يعف  لاايا الُأراة القصوى الأائق من وا ا لخفي  الأير واو
لًا من  راء ال رو  الُمخل  فة وا ي  بو   خا  أن ُيخف   ُأرال   ف  الااات ا،لية  :ااا 

 . ير ُارةإذا  هر ل  أن ال ريق  - أ
اة - ا  .إذا كانت الركية  ير واض 

مة وانا ااقلراا من رأس ُمرلفع وف  مفار ق الُ رق - ت  .ف  الُمنع فات والُمناارات والُ رق الُمساا 

 .لاى ُمفقاة أو ل اوس م مواة من الُم اة ف  االة الأير أو اللوق  - ن

 .وس ها أو ااقلراا م نهاإذا  هر ل أائق افمات ُراا لاى الايوانات اين ُمفقال ها أو ل ا -  
 

 :سبعونوالثامنة المادة ال
ا   الأائق أن ا يلعاى الُأراة القصوى الُماااة ف  هذا الن ااة ويأللن  من ذلدك أديارات ال دوارئ 

 .ف  االة قيام ها بمهمة لألاا  اللاخل الأريع  ري ة الُمااف ة ا   الأفمة العامة
 

 :سبعونوالتاسعة المادة ال
ا الُأددراة القصدوى اللد  ي ددا اللقُيدا ب هددا فدف ي دوس ةل مركبددة أن لأدير بُأددراة إذا لدا ل و دا إ ددارة ُلادا 

 :لسيا اما يأل 
 .كي و ملرًا ااخل ااوا الُمان ل أيارات الكبيرة( 31) - أ
 .كي و ملرًا ااخل ااوا الُمان ل أيارات الصغيرة( 51) - ا

 .كي و ملرًا خار  الُمان ل أيارات الكبيرة( 11) - ت

 .كي و ملرًا خار  الُمان ل أيارات الصغيرة (111) - ن

و اارة المددرور أن ُلعددّين ادداًا وخددر ل أددراة القصددوى والددُانيا ل أدديارات ا دد  بعددل الُ ُرقددات أو بعددل 
 .أقأام ها

 

 :ثمانونالمادة ال
ي ا ا افن ان الُأراة المأموح ب ها بمو ا المواا الأداب قةة وادن لعدايفل ها ب اخ صدات لوضدع فد  

سة من ال ريقأماك  .ن ُمعّينة بار 
 

 :حادية والثمانونالمادة ال
ي ا لخفيل الُأدراة ادن الادا اةقصد  المأدموح بد  لديًف أو اندا و دوا ضدباا أو ه دول أم دار أو 

 .هبوا اواص  رم ية
 

 :ثانية والثمانونالمادة ال
افة كافيددة لبدداأ مددن ي ددا ا دد  الأددائق أن يكددون مال كددًا لسمدداا مركبلدد  الدد  يددلمكن مددن إيقاف هددا ا دد  مأدد

 .الُنق ة الل  يلمكن فيها من ركية اا س أو إ ارة وقو 
 الاصل السابع
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 استعمال الُمنب هات
 :ثالثة والثمانونالمادة ال

ا ُلأدددلعمل الُمنب هدددات ب دددوار المأدددا ا أو الُمأل دددفيات والمددداارس ُم  قدددًاة وا ُلأدددلعمل ااخدددل المندددا ق 
 :وى وبال رو  اللاليةالمأهولة إا ف  ااات الضرورة القص

 .أن يكون الُمنب   ذا صوت خفي  - أ
عة وقصيرة - ا  .أن لكون إ ارة اللنبي  ُملق  

 

 :الرابعة والثمانونالمادة 
هدا فد  بعدل المندا ق   اارة المرور لقييا اأدلعمال الُمنب هدات الصدولية ااخدل المندا ق المأهولدة أو منع 

 .ك فيما ااا ااات ال وارئالأكنية أو  سئيًا ف  أوقات الرااة والأكون وذل
 

 :الخامسة والثمانونالمادة 
 .ياُ ر ا   أيارات ال وارئ األعمال الُمنب هات الخاصة ب ها إا ف  االة ان فق ها ل قياا بوا بال ها

 

 الاصل الثامن
 الوقوف والتوقف

 :السادسة والثمانونالمادة 
 :ياُ ر الوقو  ف  اةماكن اللالية

فل ها بال ون اةصفر( ممنوع الوقو )ليها ب  ارة المواضع الُم ار  إ - أ  .وال وارع العامة الماهونة أرص 
اها إاارة المرور - ا  .ال وارع العامة ف  اةوقات الل  ُلاا 

 .انا أل ُمنع   أو ا   قمة  ريق أو ف  ُم لق  ُ رق - ت

ل ومخدددار   المرائدددا  - ن والاددداائق  وا دددائر الأددديارات( الكرا دددات)ا ددد  ال أدددور وممدددرات الُم ددداة ومدددااخ 
 .العامة والماارس والمأا ا والمبان  العامة والُمخيمات والأااات

فة الُمعاة لأير الُم اة -    .ا   اةرص 

 .اةماكن الُمخصصة لفئة ُمعّينة من المركبات - ح

 .ف  اكس ال اه الأير أو بعرل ال ريق أو ف  ُمنلصف   - خ

 .ملرًا من إ ارة ضوئية أو ُمنع  ( 15)ا   ُبعا أقل من  - ا

 .أملار من  أر أو نفق( 11)ُبعا أقل من  ا   - ذ

 .ملر ون ص  من ممر  فا الماارس( 105)ا   ُبعا أقل من  - ر

 .أملار من صنابير ا  فاء( 1)ا   ُبعا أقل من  - س

 .ا    وانا الُ رق العامة خار  الُمان - س
 :السابعة والثمانونالمادة 
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ه  اة دساء اللد  لبداأ اندا ( ممنوع الوقو )أو ( مأموح الوقو )أ ساء الُ رق العامة الُمعّينة ب  ارات 
إ ارة الأماح أو المنع ولنلهد  بدأول ُمنع د  بعدا ا  دارة أو هد  المأدافة مدا بدين ا  دارة واللد  ل يهدا أو 

فل ها بال ون اةصفر  .المأااة الماهونة أرص 
 

 :الثامنة والثمانونالمادة 
إمدددا ا دد  اددداوا ال ريدددق أو ا ددد   اندددا  فدد  اةمددداكن المأدددموح بدددالوقو  فيهددا يكدددون وقدددو  الأددديارات

 .الرصي  ب كل مواس  ل  ما لا لكن هناك إ ارة لال ا   الوقو  ب كل وخر
 

 :التاسعة والثمانونالمادة 
 :ي ا ا   الأائقين انا وصول ها إل  إ ارة ضوئية ف   ارع ااا إلباع ما ي  

الندور أصدفر أو أامدر مدا اداا ااا ل اوس خد  الوقدو  المداهون بدالقرا مدن ا  دارات انداما يكدون  - أ
 .االة االل فا  إل  اليمن ف  اةماكن الل  ُيأمح فيها بذلك

اناما يكون النور أامر وا يو ا خ  وقو  ل أيارات فع   الأائقين الوقدو  فد  مكدان ُيمك دنُها مدن  - ا
 .ركية ا  ارة والنور اةامر

 . لنور اةخضرالباء باللاُرك ف  وقت معقول انا لاول ا  ارة الضوئية ا - ت
 

 الاصل التاسع
 اإلنـارة واإلشـارة

 :التسعونالمادة 
 :ف  الااات ا،لية( أنوار ال ريق أو أنوار اللفق )ي ا ا   الأائقين إضاءة مصابيح الأيارة 

 .إذا كان يأير ليًف ا    ريق ُم هسة أو  ير ُم هسة ب نارة اامة - أ
 .اواص  رم ية لا  ا الركيةإذا كان يأير نهارًا انا و وا ضباا كلي  أو  - ا

وا دد  الأدددائق اأددلعمال أندددوار اللفقددد  بدداًا مدددن أنددوار ال ريدددق فددد  اةاددوال اللددد  لأددل سا ذلدددك للففددد  
 .اللألير ا   أن ار الأائقين ا،خرين

 

 :الحادية والتسعونالمادة 
موا هددة الأدديارات يمنددع اأددلعمال اةنددوار العاليددة فدد  ااخددل الُمددان ُم  قددًا وفدد  الُ ددرق خددار  الُمددان فدد  

 .الُمقاب  ة
 

 :الثانية والتسعونالمادة 
 .يمنع األعمال المصباح الكا   إا ب ذن من إاارة المرور ل غرل الُمصرح ب  

 :ثالثة والتسعونالمادة ال
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ا د  ُكدل  أدائق مركبدة لقدد  ا د   ريدق  يدر ُم هددسة ب ندارة اامدة ألنداء ال يددل أو فد  النهدار اندا و ددوا 
م يددة أو م ددر  سيددر أن يلددرك نددورًا أامددر فدد  المددكخرة وذلددك مددن ال هددة الُمعاك أددة ضددباا أو اواصدد  ر 

 .ل رصي  أو ل انا ال ريق
 

 :الرابعة والتسعونالمادة 
نة فدد  االددة وقوفدد  ألندداء ال يددل ا دد  ال ريددق العدداا خددار   الُمددان أن  ي ددا ا دد  ُكددل  أددائق الأدديارة ال دداا 

ل   وباملددااا  ان   نهددا إ ددارة ااكأددة ل نددور يضددع ا دد  ال ريددق خ دد  أدديارد ب هددا اةيأددر وا دد  مأددافة كافيددة م 
 .أنل ملر( 31)ُمل لة ال كل  ول ُكل  ض ع م نها 

 
 الاصل العاشر
 الشـاخ صـات

 :الخامسة والتسعونالمادة 
لكون ال اخ صات الل  لوضع ا   ال ريق ُملف قة ما أمكن مع ال اخ صدات الاوليدة وااكأدة لديًف بمدواا 

 .كان ذلك ُممك ناً  فأفورية ُك ما
 

 :السادسة والتسعونالمادة 
مال ها   دددفع ال مهدددور ا ددد  لدددااب ير الأدددير هددد  الُمعلمددداة فددد  االفاقيدددة  أن ال اخ صدددات الوا دددا اأدددلع 

مدن هدذا الن  داا ( 3)والوار اة ف  الم ادق رقدا ( ا1023ل رين اللان  ااا  3)الاولية المعقواة ف  فينا ف  
 .يها من لعايفت ف  الُمألقبلمع ُمراااة ما ياُخل ا 

 
 :سابعة والتسعونالمادة ال

رة ل لنبي  إليها  .ي ا وضع  اخ صات الخ ر ا   مأافة كافية من المواقع الخ  
 

 :الثامنة والتسعونالمادة 
هددا ل ُمااف ددة  ل ال أددور واةنفدداق وخار  هددا  اخ صددات ُلع  ددن اللع يمددات الوا ددا ألباا  لوضددع ا دد  مددااخ 

 .واةنفاق وأفمة المرور فيهاا   ال أور 
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 لرابعالباب ا
 التسجيل واللوحات والفحص الفني

 
 الاصل األول

 التسجيل ورُخصة السير
 :التاسعة والتسعونالمادة 

ي  ها  ددددل المم كددددة قبددددل لأدددد   مال مركبددددة أو لأدددديير ها ل مددددرة اةولدددد  أو إااال هددددا ل أددددير ااخ  ا ي ددددوس اأددددلع 
 .ل واات ا يها وفقًا ةاكاا هذا الن  ااواصول ها ا   ُرخصة أير ووضع ا

 
 :المادة المائة

بمو دا لصدريح ( إاارة المدرور)ُلأ ل الأيارات والدارا ات الناريدة وال درارات فد  أد فت خاصدة لداى 
ُاه هدذه ا اارة وُيضددا إلد  هدذا اللصددريح الولدائق الُ مُركيددة و ميدع الُمأددلناات  ُيعدا وفقدًا ل نمددوذ  الدذل ُلاددا 

 .33ت الُم كيةالل  لُلب  
 

 :األولى بعد المائةالمادة 
ي دددوس لك يددد  وكدددفء مصدددانع الأددديارات والدددارا ات ا،ليدددة فددد  المم كدددة الُمعلمددداين رأدددميًا فيهدددا بددد  راء 
معددامفت لأدد يل الأدديارات ال ايدداة الموضددواة فدد  الأددير ةول  مددرة وُيك دد  أصددااا معددار ل الأدديارات 

 .وا ف  إاارات المرور خفل أأبوع من لارير إبرام هاب  راء اقوا البيع  ري ة لأ يل هذه العق
 

 :المادة الثانية بعد المائة
ي ددوس نقددل ُم كيددة المركبددات أو لعدداي  ها مددن  ددخ  ،خددر بعددا افددع الرأددوا الُمقددررة ولأددلمر مأددئولية 

 .المالك الُمأ  ة ُم كيل   ل أيارة ان الرأا إل  أن يلا نقل ُم كيل ها إل   يره
 

 :ثة بعد المائةثالالمادة ال
يبق  مالك الأيارة بمو ا أد فت المدرور مأدئوًا ادن افدع الرأدوا الُمأدلاقة ا د  الأديارة ومدا يلرلدا 

 .ا يها من اللسامات وُيمك ن  العواة بما افع ا   المالك ال ايا
 

 :رابعة بعد المائةالمادة ال

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن النظام. ُمكرر( 499)أضا  المرسوم مادة جديدة تحمل الرقم  هة، كما42/8/4148وتاريخ ( 12/م)ُعدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم  - 28
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ذا العمدل وا ديها لأد يل كافدة أندواع من ق بل مو فين ُيعها إليها بهد( إاارة المرور)ُلمأك الأ فت ف  
ولعلبددر هدددذه . العقددوا الُملع  قددة بنقدددل ولأدد يل ُم كيددة المركبدددات اأددا ااخلصددا  الما ددد  والموضددوا 

 الأ فت رأمية وُيعمل ب مالواها ا   أن ُلخلا ُكل  صفاة من صفاال ها من ق بل إاارة المرور العامة
 

 :خامسة بعد المائةالمادة ال
ر ل الأدديارات لأدد يل العقددوا الُمبينددة بالمددااة اةولدد  بعددا المائددة مددن هددذا الن  دداا فدد  ا دد  أصددااا معددا

أ فت ُمعلماة من ق بل إاارة المرور وا يها للبيت هدذا اللأد يل فد  أد فت إاارة المدرور خدفل أأدبوع 
ير لأدد ي  ها فدد  واادا مددن لددارير البيددع ا دد  اةكلددر وا ُيعلمددا بددالعقوا بالنأددبة لغيددر الملعاقدداين إا مددن لددار 

 .إاارة المرور
 

 :ادسة بعد المائةالمادة الس
 .ي ا أن يكون ل ُكل  مركبة رقا خا  لام    ُمأ ل لاى إاارة المرور - أ
ذا ُأ درل أل لغييدر فد  رقدا ال وادات ف ندُ  ي دا  - ا يكون رقا ُرخصة الأير هو نفس رقا لواة الأديارة واو

 .إ راء اللغيير نفُأ  ا   ُرخصة الأير
 

 :سابعة بعد المائةالالمادة 
إلد  ُأخدرى ولبدايل لوال هدا بنداًء ا د    دا ( فد  من قدة)ُيمكن نقل لأ يل الأديارات مدن مركدس لأد يل 

 .مال كها وبعا افع الُرُأا الُمقرر
 

 :المادة الثامنة بعد المائة
هدات ا ة ل داوائر وال   ة ل قوات الُمأ اة ُلأ ل الأيارات العائا  لاكوميدة والب دايات باأللناء المركبات العائا 

والمكأأات العامة لاى إاارة المدرور خدفل أأدبوع مدن لدارير  درائها ولُقداا  اارة المدرور اةوراق الفسمدة 
 . الخاذ إ راءات اللأ يل

 

 :المادة التاسعة بعد المائة
يددة أن ا دد  مالددك أيددة مركبددة ُمأدد  ة ه كددت أو ُيريددا إلفف هددا أو أدداب ها مددن الأددير بصددورة مكقلددة أو نهائ

ا إلدد  إاارة المدرور ُرخصددة أدير المركبددة ولواال هددا وفد  االددة إلبدات فقدداان الُرخصدة أو ال واددات يكخددذ  ُيقدا 
ه أو إهمال    .م ن  لعُها بضمان ما ينُلج من إأاءة األ عمال ها إذا كان ذلك نا ئًا ان قصا 

 

 :بعد المائة عشرةالمادة ال
أدخة  ايداة بداًا انهدا بعدا لُلب دت إاارة المدرور مدن أن يمكن لمن يفقا ُرخصدة الأدير أن ياصدل ا د  نُ 

 .الُرخصة  ير ما وسة
 :بعد المائة عشرة حاديةالمادة ال

 :ُلأ  ا إاارة المرور إل  صااا المركبة ُرخصة أير للضمن البيانات اللالية
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 .اأا صااا المركبة وُ هرل   ولابعيل  ومال إقامل   - أ
مال هانوع المركبة ولون ها و راس ها و ه - ا  .ة األع 

 .رقا الهيكل والُما رك - ت

 .ااا ااأ وانات وقوة الُمار ك - ن

 .وسن ها فار  ة وُامول ل ها الصافية وا  مالية إذا كانت ُمعاة لنقل اةامال -  

 .رقا اللأ يل - ح

 .ااا الُركاا الُمرخ  ب نق  ها - خ
 

 :بعد المائة ة عشرةلثانيالمادة ا
 .ُ  ألناء أير هاا   الأائق أن لكون ُرخصة أير الأيارة مع

 

 :بعد المائة ة عشرةثالثالمادة ال
ا   مال ك أية مركبة ُمأ  ة أن ُيب  غ الاائرة الُمخلصة باللأد يل ادن ُكدل  لعدايل ي درأ ا د  مركبلد  فد  
ا إليهدددددا المركبدددددة مدددددع ُرخصدددددة الأدددددير ل ك ددددد  ا يددددد  واو دددددراء  الُمادددددر ك أو الصدددددناوق أو ال دددددون وأن ُيقدددددا 

 . ُرخصة والأ فتاللصاياات الفسمة ف  ال
 

 :بعد المائة عشرة رابعةالمادة ال
 .إذا ُفق ات ُرخصة الأير ي ا إبفغ إاارة المرور

 

 :بعد المائة عشرة خامسةالمادة ال
ُيمكن لمال ك الأيارة الاصول ا   ُرخصة  اياة ف  االة ل   القايمدة أو االراق هدا أو لمس ق هدا بعدا افدع 

 .الُرأوا الُمقررة
 

 :ادسة عشرة بعد المائةسالمادة ال
ل إليهدا ُرخصدة  ا   ال هة الاكومية الل  لر ا بيع إااى أيارال ها إخ ار إاارة المرور بذلك وأن ُلرأ 

 .الأير ُمرفقة بال واات الاكومية الخاذ ا  راءات الفسمة لنقل الُم كية بعا افع الرُأوا الُمقررة
 

 :سابعة عشرة بعد المائةالمادة ال
ا ورا ب  الدن  فد  هدذا الن  داا ا ي دوس ا دس ُرخصدة الأدير وا رهن هداة وي دا إبراس هدا اندا فيما ااا م

 .  ا ر  ال المرور
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 الاصل الثاني
 اللوحـات

 :ثامنة عشرة بعد المائةالمادة ال
ي ا أن لوضع ا   ُكل  أيارة لوالان لام فن رقدا لأد ي  ها ب ريقدة ل ع ُهمدا  داهرلين ل عيدانة وا د  

 .ارة أن ُيااف   ا   ن افة وأفمة هذه ال وااتصااا الأي
 

 :تاسعة عشرة بعد المائةالمادة ال
إذا كانت الأيارة لق ر مق ورة أو نص  مق ورة ُيلبت ا   مكخر ل ها لواة لامل نفدس رقدا اللأد يل  - أ

 .العائاة ل أيارة القا رة
 .ة الأيارة القا رةُلعف  المق ورات من امل هذا الرقا إذا كان ا م ها ا يا ا ركية لوا - ا

 

 :العشرون بعد المائةالمادة 
ُيكلدا رقدا ال وادة ا د  الُس دا  اةمدام  مدن ال هدة الُيمند  مدع ( لاكأد )إذا كانت الأيارة ُمعاة لأُل درة 

ها ُيضاء اناما لكون الأيارة خالية من الُركاا وُمعاة لقي ار مة أ ا   .وضع م صباح ا ول ا   ُمقا 
 

 :بعد المائة شرونالمادة الحادية والع
ملدرًا ا د  اةقدل وأن لكدون ( 21)ي ا أن لكون ال واات  اهرة ومقروءة ف  وضدح النهدار مدن مأدافة 

 .ُمضاءة ف  ال يل ومقروءة من نفس المأافة المذكورة
 

 :بعد المائة المادة الثانية والعشرون
داة لُبدين وسنهدا الفدار غ ي ا أن لوضع ا د  ال اندا اةيمدن مدن ُكدل   داانة لوادة  داه رة أو كلابدة و  اض 

 .وا  مال 
 

 :بعد المائة المادة الثالثة والعشرون
 :الفئات اللاليةلُقأا لواات المركبات إل  

 .الأيارات الخصوصية -1
 .أيارات اُة رة -2

 .أيارات النقل -3

 .الااف فت -4

المركبدات  وُلعّين بقرار مدن إاارة المدرور العامدة أوصدا  لوادات المركبدات ا د  أن يكدون لُكدل فئدة مدن
 .30المذكورة  كل خا  للميس ب  ان  يرها من الفئات اُةخرى

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن النظام. هة42/8/4148وتاريخ ( 12/م)هة، ورقم 2/4149/ 4وتاريخ ( 48/م)ُأضيات إلى هذه المادة فقرتان جديدتان بمرسومين ملكيين رقم  - 20
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 :المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
ي ددا ا دد  الأددائق ألندداء ل ددول الأدديارة فدد  االددة الل ر بددة أن يامددل ُرخصددة الأددير الُملع  قددة ب واال هددا  

ها ال ُ  مُركدد  لل ر بل هددا ولصددرياًا مددن الدداوائر ولرخيصددًا مددن الدداوائر الُ مُركيددة بدد خرا  الأدديارة مددن مأددلواا 
بة ا يها  .المذكورة بافع الُرأوا الُ مُركية الُملو  

 
 :الخامسة والعشرون بعد المائةالمادة 

بددت  ذا ر   ا ي ددوس وضددع  يددر ال ددوالين الصدداارلين مددن إاارة المددرور وا لغييددر لونيهمددا وا إاارل همددا واو
 .كلابة ا   أبواب ها أو  وان ب هاأل  هة لمييس أيارال ها فيكون ذلك بال

 
 :المادة السادسة والعشرون بعد المائة

ا دد  ُكددل  مددن ل فددت أو ُفق ددات لواددات أدديارل   أو إ اددااه ما ُمرا عددة إاارة المددرور ل اصددول ا دد  لواددات 
 . اياة باًا انها بعا األكمال ا  راءات وافع الرأوا الُمقررة

 
 :ئةالسابعة والعشرون بعد الماالمادة 

 .ُلع   ُكل فئة من المركبات والارا ات لواات بأرقاا ُملأ أ  ة ف  ُكل مركس من مراكس لأ ي  ها
 

 :ثامنة والعشرون بعد المائةالمادة ال
داة مدن ق بدل إاارة المدرور  - أ ُلصر  ال واات الخاصة بالهيئات الأياأدية والُقنصد ية ومن مدة اُةمدا الُملا 

لمع ومددات الددوار اة فدد  المددااة الااايددة ا ددرة بعددا المائددة مددن هددذا ب  ددا مددن وسارة الخار يددة يلضددمن ا
 .الن اا

ف  االة بيع الأيارة من ق بل هذه الهيئات ُل عّر ان  ريق وسارة الخار ية إاارة المدرور وُلرأدل إليهدا  - ا
ال واات وُرخصدة الأدير كمدا ُل دعّر ادن  ريدق وسارة الخار يدة أيضدًا إاارة ال مدار ك بدذلك لل بيدق مدا 

 .يها من أن مة واأليفاء الُرأوالا
 

 :تاسعة والعشرون بعد المائةالمادة ال
ددا الُم ددلرل لفكيكهددا واانلفدداع بأاوال هددا وق  ددع الغيددار  ُلعفدد  مددن رأددوا نقددل الُم كيددة الأدديارات اللدد  يقص 

 .الصال اة م نها وُلأاا ال والان وُرخصة الأير الخاصة ب ها
 

 :ثالثون بعد المائةالمادة ال
 .لواات الأيارات العأكرية من ق بل ال هة اللاب عدة لها ُلصر 
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 الاصل الثالث
 (الُمعاينة الميكانيكية  ) الفحص الفني  

 :حادية والثالثون بعد المائةالمادة ال
ها لفا  ميكانيك  اورل لاى ال هة الُمخلصة فد  إاارة المدرورة  لخضع الأيارات ا   اخلف   أنواا 

 .اا بلعيين ال  ان الفاا صةولقوا ُمايرية اةمن الع
 

 :ثانية والثالثون بعد المائةالمادة ال
ها فدد   - أ ُي ددرى الفادد  الميكددانيك  ل أدديارات الخصوصددية أددنويًا بعددا مددرور لددفن أددنوات ا دد  وضددع 

 .الأير ةول  مرة
نات ل فاد  الميكدانيك  أدنويًا وي دوس لعدايل هدذه المواايدا  - ا لخضع أيارات اُة رة والاداف فت وال داا 

 .قرار من وسير الااخ يةب
 

 :ثالثة والثالثون بعد المائةالمادة ال
 .ا ُيأمح لأيارة بالأير ما لا لُكن ُمسواة بُرخصة لامل لأ يرة وخر فا  ميكانيك 

 
 :الرابعة والثالثون بعد المائةالمادة 

مها ل ك   ا يها اق ا إ راء أل لعايل  وهرل فد  ُمار كهدا أو ه يك  هدا أو لون هدا ا   مالك الأيارة لقا 
ها  .أو نوا 

 
 :الخامسة والثالثون بعد المائةالمادة 

لمالك الأيارة أن يعلر ل ا   نلي ة الك   الميكانيك  ا   أن يافع لأمينًا ُيعاال رأا إادااة الك د  
ا اخل خسينة الاولة  .ف ن ُقب ل االراض   ُأايا إلي  اللأمين واو

 
 :ةالسادسة والثالثون بعد المائالمادة 

صدًا  أدًا ُملخص  لكل  بقرار من ُماير اةمن العاا ل نة اائمة ف  الُمان الُكبرى يكون أاا أاضائها ُمهنا 
فد  ميكانيكدا الأديارات ل بدت  فد  ااالراضدات اللد  يلقداا ب هدا أصدااا الأديارات ادول صدفاية أدديارال ها 

اااة أ ساء الك   الميكانيك  .ل أير  .واو
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 لخامسالباب ا
 مات الفنية التي يجب تجهيز المركبات ب هاالُمستلز 

 

 الاصل األول
 (الفرامل  ) المكابح  

 :السابعة والثالثون بعد المائةالمادة 
أو أكلر صدالح لفأدلعمال يأدل يع إيقاف هدا فد  كافدة اةادوال ( فرم ة)ي ا أن ُل هس ُكل  مركبة بمكبح 

 .ها ألناء أير ها ف  خ  ُمألقياالعااية وال ارئة اون أن يكلر انا األعمال   ا   ال اه  
 

 :الثامنة والثالثون بعد المائةالمادة 
فعال ويلعين اأدلعمال   ألنداء  يداا الأدائق ووقدو  ( فرم ة يا)ي ا أن يكون ل ُكل  مركبة م كبح االيا   

 .الأيارة
 

 :التاسعة والثالثون بعد المائةالمادة 
كي و  رامدًا ي دا أن لكدون ُم هدسة بمكدبح واادا ( 151)رغ ُكل  مق ورة يل اوس الاا اةقص  ل وسن ها الفا

 .ا   اةقل
 

 :األربعون بعد المائةالمادة 
 .ي ا لركيا الم كباين ا   ناو ُيمكن مع  األعمال أاُااهما إذا لع ل ا،خر

 

 :الحادية واألربعون بعد المائةالمادة 
كدبح فيهدا ليبقد  مضدبو ًا ألنداء  يداا  إذا لا لُكن الارا ة العااية ُمعاة لنقل اةامال فدف يلادلا و دوا م 

 .الأائق
 

 :المادة الثانية واألربعون بعد المائة
 .ي ا ل هيس المركبة الل  لُ رها الايوانات بزلة خاصة للخفي  الُأراة واللوق 

 
 لثانيالاصل ا

 األنوار
 :ثالثة واألربعون بعد المائةالمادة ال

 :اللالية ي ا أن ُل هس الأيارة بأ هسة ا نارة
 .ملر ا   اةقل( 111)أنوار ال ريق وي ا أن لك   ال ريق أماا الأيارة ليًف ا   مأافة  - أ
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ملدرًا ا د  اةقدل اون أن ( 31)أنوار اللفق  وي ا أن لك   ال ريق أماا الأيارة لديًف ا د  مأدافة  - ا
 .لكلر ا   أن ار الأائقين ا،خرين

ملددرًا ( 151)ا وضددعية الأدديارة ويمكددن ركيل هددا مددن مأددافة وهدد  أنددوار ُلاددا  ( الرفددار )أنددوار ال نددااين  - ت
 .ا   اةقل اون أن لكلر ا   أن ار الأائقين ا،خرين

ولوضدع  ميددع اةنددوار المدذكورة فدد  أمكنددة ُمناأددبة بايدن ا يمكددن ا ب هددا أو إب دال مفعول هددا بددأل قأددا 
 .من المركبة أو امولل ها

 

 :الرابعة واألربعون بعد المائةالمادة 
 ددا إضدداءة نددورّل ال نددااين فدد  ُكددل ال ددرو  اللددد  ُلضدداء فيهددا أنددوار اللفقدد  وفدد  ادداات وقدددو  ل

 .الأيارة ليًف ف  أمك نة  ير ُمنارة من ال ريق
 

 :الخامسة واألربعون بعد المائةالمادة 
 .ي ا أن لكال إضاءة أنوار اللفق  إل  إ فاء أنوار ال ريق بصورة ولية

 

 :عون بعد المائةالسادسة واألربالمادة 
نُهمددا اددن ُمنلصددد   ي ددا أن يكددون الم صددبااان اةماميددان فددد  قددوة واادداة لقريبددًا وأن يكددون ُبعدددا  ُكددل  م 

 .وا هة الأيارة ُملأاويًا وأن يأل يع الأائق لاويل النور العال  إل  الُمنخف ل انا ال سوا
 

 :سابعة واألربعون بعد المائةالمادة ال
 .والمق ورة ب نورين يبعلان إل  الوراء نورًا أامر ي ا ل هيس مكخرة الأيارة - أ
 .ي ا أن لكال إضاءة أنوار ال ريق وأنوار اللفق  إل  إضاءة اةنوار الخ فية الامراء - ا

ي ا أن يكون ا   الأيارة نور ُيض ء ال واة الخ فية وُيأااا ا   قراءل ها مدن مأدافة ا درين ملدرًا  - ت
 .ا   اةقل ف  اةاوال العااية

 

 :الثامنة واألربعون بعد المائةدة الما
دددها بمدددا فيددد  الامولدددة ا ددد  ملدددرين ي دددا ل هيس هدددا فددد   إذا ساا  دددول الأددديارة ا ددد  أدددلة أملدددار أو ارض 
مددة بنددورّل قيدداس يبعلددان إلدد  اةمدداا نددورًا أبدديل أو أصددفر وفدد  مكخرل هددا بنددورين أامددرين ا يددكلران  الُمقا 

 .ا   أن ار الأائقين ا،خرين
 

 :عة واألربعون بعد المائةالتاسالمادة 
ددفن نددورًا أامددرًا أو برلُقاليددًا ا يددكلر ا دد  أن ددار الأددائقين  - أ ُل هدددس الأدديارة فدد  مكخرل هددا ب  ددارلين ُلرأ 

 .ا،خرين وُلضاءدان االما ي رع الأائق ف  األعمال م كبح أيارل  الرئيأ 
 .اةامر الخ ف  إذا كان نور اللوق  أامر ال ون ي ا أن لكون قوة ضوئ  أ ا من النور - ا



 234 

 :الخمسون بعد المائةالمادة 
 .ي ا أن ُلسوا ُكل أيارة بأنوار إ ارة من الناايلين اةمامية والخ فية ل االة ا   لغيير اال اه

 

 :الحادية والخمسون بعد المائةالمادة 
وبعاكأدة  ا ل هيس الارا ة العاايدة بندور واادا مدن اةمداا  يدر مدكلر ا د  أن دار الأدائقين ا،خدرين ي

 .امراء من الخ  
 

 :الثانية والخمسون بعد المائةالمادة 
ي ددا ل هيددس المركبددات اللدد  لُ رهددا الايوانددات ألندداء ال يددل بنددور أبدديل مددن اةمدداا وبنددور ادداكس أامددر 

هما ا   ال هة الُيأرى من المركبة  .ف  المكخرة وي ا وضع 
 

 لثالثالاصل ا
 أجهزة ُمختلفة

 :بعد المائةثالثة والخمسون المادة ال
 :ي ا أن ل لمل ُكل أيارة ا   اة هسة اللالية ف  االة صال اة لفألعمال

 .أااة ل مأح الُس ا  للارك ولياً  -1
 .مروة ُلمك ن الأائق من ُمراقبة ال ريق من خ ف   -2

 . هاس ل االة ا   الأراة -3

 (.الُ كمان) هاس للخفي  صوت  اسات العااا  -4

 .إ ار االيا   ورافعة ومفلاح ا ل -5

نات وأدددديارات اُة ددددرة والأدددديارات الُمعدددداة لنقددددل المددددواا القاب  ددددة  -2 ولددددة إ فدددداء اريددددق ل ادددداف فت وال دددداا 
 .لف ل عال

ُرها إاارة المرور العامة -1  .اااا ونور ا ول لأيارات اُة رة باةوصا  الل  لُقر 
 

 لسادسالباب ا
 قياس المركبات وُحمولت ها ووزن ها

 

 :المائةالرابعة والخمسون بعد المادة 
 .ا ي وس أن يسيا أقص  ارل فاع ةية أيارة بما ف  ذلك الامولة أو أل ُبروس فيها ا   أربعة أملار

 

 :الخامسة والخمسون بعد المائةالمادة 
 .ا ي وس أن يسيا أقص  ارل لأيارة بما ف  ذلك الامولة أو أل ُبروس فيها ا   ملرين ونص 
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 :السادسة والخمسون بعد المائةالمادة 
أن يسيددا أقصدد  اددرل لأدديارة بمددا فدد  ذلددك الامولددة أو أل ُبددروس ل مادداور فيهددا اددن اةوسان ا ي ددوس 

 :اللالية
 .ا   الم اور الُمفرا الذل ا ُيمك ن لو يه  لفلة ا رة  ناً  - أ
 .ا   الم اور المو   أواء أكان  سءًا من قا رة أو  سءًا من اربة مق ورة اااية ألة أ نان - ا

لدرين وا لقدل ا رين  نًا ل كُ  - ت ل سو  من المااور ب ر  أن ا لسيدا المأدافة بدين ُكدل  م ادورين ا د  الم 
 .ان م لر وا رين أنل ملر

 

 :سابعة والخمسون بعد المائةالمادة ال
هددا وسيل هددا ومدداء اللبريددا المو ددوا بُمار ك هددا مددع الأددائق  الددوسن ا  مددال  ل أدديارة هددو وسن الأدديارة ووقوا 

 .والُركاا والُامولة
 

 :الثامنة والخمسون بعد المائةالمادة 
ا ي ددوس أن لددسوا أيددة أدديارة نقددل بدداون مق ددورة بددأكلر مددن لفلددة مادداور وُل بددق ا دد  أدديارات النقددل 

 :اللااياات اللالية
 :سيارة النقل الُمزودة ِبمحورين - أ

 .ا ي وس أن يل اوس الاا اةقص  ل وسن ا  مال  ل أيارة لأعة ا ر  ناً  -1
ل اوس أقص   ول ل أيارة من الصااا اةمام  إلد  الصدااا الخ فد  بمدا فد  ذلدك مدا ا ي وس أن ي -2

 .يبُرس من الامولة من اةماا أو من الخ   أاا ا ر ملراً 
 :سيارة النقل الُمزودة بثالثة محاور - ب

ا ُيأددمح بددأن يل دداوس الاددا اةقصدد  ل ددوسن ا  مددال  لأدديارة نقددل ُمددسواة ب م اددور أمددام  وم اددورين  -1
 .ن ألة وا رين  ناً مساو ي

 .وي ا أن ا لقل المأافة بين الم اورين الخ فيين ان م لر وا رين أنل ملرا
ا ي وس أن يل اوس أقص   ول ل أيارة من الصااا اةمام  إلد  الصدااا الخ فد  بمدا فد  ذلدك مدا  -2

 .  يبُرس من الامولة من اةماا أو من الخ   الن  ا ر ملرا
 

 :بعد المائةالتاسعة والخمسون المادة 
دداة وُل بددق ا دد  الأدديارة  دداة ا دد  الُ ددرق العامددة أكلددر مددن مق ددورة واا  ا ي ددوس أن ُلأدداا الأدديارة الواا 

 :والمق ورة اللااياات اللالية
 .ا ُيأمح بأن يل اوس الوسن ا  مال  ل أيارة والمق ورة أربعين  ناً  - أ
لد  الصدااا الخ فد  ل مق دورة بمدا فد  ا ُيأمح بأن يل اوس أقص   ول من الصااا اةمام  ل أيارة إ - ا

سة مددن الأدديارة أو المق ددورة وكدذلك أل املددااا ل امولددة مددن الخ دد   ذلدك  ميددع اة ددساء والنلددوءات البدار 
 .أو اةماا لمانية ا ر ملراً 

 .ي ا أن لكون المق ورة ُمسواة بفرامل - ت



 236 

 :الستون بعد المائةالمادة 
 ددد  لدددفن ماددداور وُل بدددق ا ددد  الاددداف فت اللاايددداات ا ي دددوس أن يسيدددا اددداا الماددداور ةيدددة ااف  دددة ا

 :.اللالية
ا يل دداوس الددوسن ا  مددال  ل ااف  ددة ذات الم اددورين لمانيددة ا ددر  نددًا ول ااف  ددة ذات المادداور اللفلددة  -1

 .لأعة ا ر  ناً 
ا يل دداوس  ددول الااف  ددة ا  مددال  مددن الصددااا اةمددام  إلدد  الصددااا الخ فدد  ألندد  ا ددر ملددرًا أددواء  -2

 .ذات م اورين أو ذات لفلة مااور كانت
 

 :الحادية والستون بعد المائةالمادة 
ا ي ددوس أن يسيددا املددااا الامولددة ا دد  أدديارة أو م مواددة أدديارات أو  ددرار ومق ددورة أو أدديارة مساو ددة 

ان خمأين أنل ملرًا من أقص  ُنق ة ل ع دفت اةماميدة أو مدن الصدااا اةمدام  إذا و دا صدااا ( قا رة)
ة وا ي دوس بغيددر أذن خدا  مدن إاارة المددرور أن يسيدا املدااا الامولددة مدن الخ د  ا دد  ملدر وااددا أمدام 

 .من وخر ُنق ة من ال سء الاامل الذل يكون  سءًا أأاأيًا من العربة الاام ة
 

 :الثانية والستون بعد المائةالمادة 
بها مركبة أخرى مع  :  ة  ري ة ما يأل ي وس ل مركبات أن لُ ر خ ف ها وا   مأئولية صاا 

 .ي رل هذا الق ر لمركبة واااة فق  - أ
رة ذات قوة ا لقل ان قوة ُمار ك المركبة المق ورة - ا  .أن لكون المركبة القا  

رة والمق ورة خاليلين من الُركاا ومن اةامال ما ااا الأائق - ت  .أن لكون القا  

 .ف  خار  الُمان كي و ملرًا ف  الأااة ال ( 41)أن ا لسيا ُأرال ها القصوى ان  - ن

رة ان ارل المق ورة -    .أن لوضع اوار ل مميسة ب ون أامر ااكس إذا ساا ارل المركبة القا  
 

 :والستون بعد المائةالمادة الثالثة 
ددداة  ُيأدددللن  مدددن اللاايددداات الدددوار اة فددد  المدددااة الااايدددة والأدددلون بعدددا المائدددة مدددن هدددذا الن ددداا أذرع وأام 

هدددسة الافدددر أو ُمعددداات الخدددامات الُمام دددة ا ددد  الأددديارات وذلدددك بعدددا لدددوفر ال رافدددات أو الراف عدددات أو أ 
 :ال رو  اللالية

دداة أو اةذُرع لُ لدد   ددول القاادداة الاام  ددة ل ع ددفت مددن  ددر  الع ددفت  - أ أن ا يل دداوس املددااا اةام 
 .اةمامية أو الخ فية ل أيارة الاام ة

اات الماُم ة وُم اقال ها ُملبل  للب - ا  .يلًا  ياًا باين ا لكون ُمعرضة ل لأرُ ح أو الأقو أن لكون الُمع 

ا من ماى الركية ل أائق - ت اات أو ركائس ها ُملبل  ب كل يا   .أن ا لكون هذه الُمع 
 

 :والستون بعد المائةالمادة الرابعة 
سة بع ا أامر ف  النهار وبنور أامر ألناء ال يل  .ي ا أن ُيسوا ال ر  الخ ف  ةية ُامولة بار 
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 :والستون بعد المائةدة الخامسة الما
ي وس بلصريح خا  من المرور نقل الُاموات الل  ا ُيمكدن ل سئل هدا ولسيدا أوسان هدا أو مقاأدال ها ا د  
اللاايددداات الدددوار اة فددد  هدددذا الن ددداا ا ددد  أن يلقددداا أوسان هدددا أو مقاأدددال ها ا ددد  اللاايددداات الدددوار اة فددد  هدددذا 

إل  المدرور ب  دا اللصدريح قبدل لفلدة أأدابيع ا د  اةقدل مدن وقدت الن  اا ا   أن يلقاا صااا ال أن 
ر اللصدريح الم  دوا خدفل أأدبوع مدن لقدايا ال  دا بعدا اراأدل   مدع ال هدة  النقلة وا   المرور أن ُيصدا 

 .الُمخلصة ف  وسارة المواصفت
ُ  قددا لددا بالاقددة كمددا أن ا دد  المددرور ا ددا اللرليبددات الفسمددة وا  ددرا  ا دد  ام يددة النقددل ل لأكددا مددن أندد

ووفقددًا ل  ددرو  الموضددواة لدد  ضددمانًا لأددفمة ال ريددق واةرواح والُممل كدداتة وي ددا أن يلضددمن اللصددريح 
 :ما ي  

 .وقت الُمغاارة - أ
ا لأير الناقفت - ب  .ال ريق الُماا 

 .اااليا ات الفسمة للفاال أل ُا ل أو ضرر لاركة المرور والُ رق وا ن اءات - ت

 .رورية لأفمة الُ رق العامة ولفاال لعويق اركة المرور ا يهاأل ُ رو  ُأخرى لكون ض - ث
 

 :والستون بعد المائةالمادة السادسة 
ف   ميع ااات النقل الُمصرح ب هدا ل مدااة الخامأدة والأدلون بعدا المائدة مدن هدذا الن داا ي لدسا صدااا 

ُرها ب ميددع المصددروفات الفس مددة ل نقددل المددذكور وا يدد  أ ن يددواع لدداى وسارة المواصددفت الأدديارة أو ُمأددلأ  
ُره لأميندددًا للغ يدددة اللكدددالي  والمصدددروفات الفسمدددة  صدددفح أل ضدددرر ُمالمدددل يادددُان ل  ريدددق  مب غدددًا لُقدددا 

 .نلي ة ل نقل المذكور
 

 :والستون بعد المائةالمادة السابعة 
دل اةاكداا الُم ددار  إليهدا فدد  المداالين الخامأددة والأدلون بعدا المائددة والأااأدة  والأددلون بعدا المائددة ا لخ 

ُرها باللضددامن مددع أددائق ها اددن  ميددع اةضددرار اللدد   مددن هددذا الن دداا بمأددئولية صدداا ا الأدديارة أو ُمأددلأ  
 .ُلصيا اةرواح أو الُممل كات نلي ة ل نقل المذكور

 
 :والستون بعد المائةالمادة الثامنة 

ها ان اللاايداات الدوار اة اُ ر إ راء أل لعايل أو لغيير ف  الأيارة يكال إل  سيااة ُامي ولل ها أو أبعاا 
 .ف  هذا الن  اا إا بعا الاصول ا   لصريح من المرور بذلك وفقًا ةاكاا هذا الن  اا

 

 :والستون بعد المائةالمادة التاسعة 
دددفل أدددير ها ل دددا لغ يل هدددا  دددن أن لل ددداير أو للندددالر خ  إذا كاندددت ُامولدددة الأددديارة مدددن اة دددياء اللددد  ُيمك 

 .ُماكا بغ اء
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 :سبعون بعد المائةالمادة ال
اخال هدا إلد  المم كدة العربيدة الأدعواية إذا ي اُ ر ا   أل فدرا أو مكأأدة أو  در كة اأدليراا أيدة أديارة واو

هدددا لسيدددا ا ددد  اللاايددداات الدددوار اة فددد  هدددذا الن  ددداا إا بموافقدددة وسارة المواصدددفت  كاندددت ُامولل هدددا أو أبعاا 
 .وا اارة العامة ل مرور

 

 :سبعون بعد المائةلمادة الحادية والا
فل هددا بلأدديير الأدديارات المو ددواة  ا إاارة المددرور بعددا موافقددة وسارة المواصددفت فلددرة انل قاليددة ُيأددمح خ  ُلاددا 

ها ُمخال فة ل لااياات الوار اة في   .انا صاور هذا الن  اا والل  لكون ُامولل ها وأبعاا 
 

 :ةسبعون بعد المائالمادة الثانية وال
اات القوات الُمأ اة  .ا ُل بق أاكاا هذا الباا ا   ُمع 

 
 لسابعالباب ا

 الُمخـالفـات
 

 الاصل األول
 إجراءات ضبط الُمخالفة

 :سبعون بعد المائةالمادة الثالثة وال
 :ُلخول صفاية ضب  أية ُمخالفة ةاكاا هذا الن  اا ولن يا مااضر ها ل ُكل  فرا من الفئات ا،لية

 .أو ُضبا  الص  أو اةفراا العام  ين بالمرورالُضبا   - أ
 .ُضبا  الص  أو أفراا اةمن الااخ   ألناء قيام ها بو ائف ها - ا

 .أل مو   ُيخّول صفاية ضب  هذه الُمخالفات بمو ا أن مة ُأخرى - ت
 

 :سبعون بعد المائةوالالمادة الرابعة 
مدةا   الُمايرية العامة ل مرور إاااا مااضر ضب  م بواة وُملأ للضدمن المع ومدات   أ  ة وذات أرو 

كر ها  لبات الُمخالفة  .الوا ا ذ 
 

 :سبعون بعد المائةوالالخامسة المادة 
 :ف  االة وقوع ُمخالفة ةاكاا هذا الن  اا لُلخذ ا  راءات اللالية

ددداة ُنأدددر ا لق دددل ادددن اددداا ا اارات الُمخلصدددة اللددد  أُلرأدددل إليهددددا  -1 لن ددديا مااضدددر الضدددب  مدددن ا 
افة إلدد  ُنأددخلين ُلأدد ا أاددااُهما لُمرلكددا الُمخالفددة ولددواع اُةخددرى فدد  إضددبارل  للكددون أأاأددًا با ضدد

 .لل بيق اقوبة الل كرار
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يقوا المو   الُمخول صفاية ضب  الُمخالفات بملء الاقول الُمبينة فد  الماضدر وفقدًا ل مع ومدات  -2
لنااد  أو  يابد  ُيلبدت ذلدك فد  نهايدة الم  وبة وُيك   الُمخال   بداللوقيع ا د  الماضدر وفد  االدة ام

 .الماضر

فدد  االددة ادداا و ددوا صددااا المركبددة أو ُهُرب دد  ي ددا انددا لن دديا ماضددر الضددب  إلبددات رقددا لواددة  -3
 .المركبة وأوصا  المركبة ف  الماضر ا   قار ا مكان

 .ُلعلبر الوقائع الُملبلة ف  ماضر الضب  صاياة ال  ُيلبت العكس -4

لفات إل  ال  نة الُم دار إليهدا فد  المدااة اللامندة والأدبعون بعدا المائدة مدن ُلاال مااضر ضب  الُمخا -5
 .هذا الن  اا

 ثانيالاصل ال
 الجزاءات وإجراءات الفصل فيها

 :سبعون بعد المائةوالالمادة السادسة 
 :لنقأا ُمخالفات الأير إل  فئات لفن

 :الائة األولى -4

 ادق بهدذا الن داا وُيعاقدا ا يهدا بدالابس المُ ( أ)وهد  الُمبنيدة فد   داول الُمخالفدات رقدا 
 من خمأة أياا ال   هر أو بالغرامة من خمأين رياًا إل  لفلمائة لاير أو ب هما معاً 

 :الائة الثانية -1

الُم اق بهدذا الن داا وُيعاقدا ا يهدا بدالابس ( ا)وه  الُمبينة ف   اول الُمخالفات رقا 
مدة النقايدة مدن لفلدين إلد  مائدة وخمأدين من لفلة أيداا الد  خمأدة ا در يومدًا أو بالغرا

 .لاير أو ب هما معاً 

 :الائة الثالثة -2

الُم ادق بهدذا الن داا وُيعاقدا ا يهدا بدالابس (  )وه  الُمبينة ف   اول الُمخالفات رقدا 
 .41لُماة أقصاها ا رة أياا أو بغرامة نقاية ا لسيا ان مائة لاير

 

 :سبعون بعد المائةوالالسابعة المادة 
ددد ن ل ُمخدددال  ل ُندددا ل بيدددق اقوبدددة الادددبس أو افدددع مدددا يسيدددا ادددن الادددا اةانددد  ل غرامدددة إذا إاددداى ُيمك 

 :الغرامات ا،لية
 .رياًا أعوايًا ل ُكل  مخالفات الفئة اةول ( 31) -
 .رياًا أعوايًا ل ُكل  مخالفات الفئة اللانية( 21) -

 .رياًا أعوايًا ل ُكل  مخالفات الفئة اللاللة( 11) -

دفل ا درة أيداا مدن لدارير ا   أن  يلا افع الغرامة ف  مركس المرور الذل وقعت الُمخالفدة فد  ن  اق د  خ 
ها  .وقوا 

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن النظام. هة11/49/4191وتاريخ ( 11/م)ي رقم ُعدلت هذه المادة بالمرسوم الملك - 19
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 :سبعون بعد المائةوالثامنة المادة ال
مددع ُمراادداة مددا  دداء بالمددااة الخامأددة بعددا المددائلين ُل ددكل بقددرار مددن وسيددر الااخ يددة هيئددات بقددار الاا ددة 

ل مدددن الُمخلصدددين وذلدددك ل ن ددر فددد  الُمخالفدددات ولوقيدددع ال دددساءات للكددون الهيئدددة مدددن  خصدددين ا دد  اةقددد
 .المنصو  ا يها ف  هذا الن اا

 
 :سبعون بعد المائةوالتاسعة المادة ال

ر قرار هدددا خدددفل ا دددرة أيددداا مدددن لدددارير وصدددول  ا ددد  الهيئدددة الُم دددار  إليهدددا فددد  المدددااة الأدددابقة أن ُلصدددا 
 .ماضر الضب  إليها

ر با ضددافة إ لد  ال دساءات المنصددو  ا يهدا فد  هددذا الن  داا الخداذ لدداابير إضدافية كا ددس ولهدا أن لُقدر 
ما  .المركبة أو أاا ُرخصل  القيااة والأير أو أاااه 

 
 :ثمانون بعد المائةالمادة ال

ي دددوس ا دددس المركبدددة إذا أملندددع أدددائق ها ادددن لنفيدددذ قدددرار الهيئدددة المنصدددو  ا يهدددا فددد  المدددااة اللامندددة 
 .هذا الن  اا أو أملنع ان لقايا ُرخصل  أو أاا  ُفقاان هاوالأبعون بعا المائة من 

 
 :حادية والثمانون بعد المائةالمادة ال

بها بددافع الغرامددات أو الُرأددوا أو النفقددات  إذا ُا ددست وفقددًا ةاكدداا هددذا الن  دداا مركبددة مددا ولددا يقددا صدداا 
إليهدا فد  المدااة اللامندة والأدبعون بعدا الُملرلبة ا يها خ فل لفلة أ هر من لدارير ا س هدا ف  هيئدة الُم دار  

 .المائة من هذا الن  اا أن للخذ قرارًا ببيع المركبة للأايا ما لرلا ا يها ولأ يل الباق  أمانة ل مالك
وا دد  هددذه الهيئددة إ ددعار ُمدداير إاارة المددرور العامددة بددذلك لقاددفن فدد  صددايفلين ما يلددين ا دد  اةقددل 

 .خ فل  هر من لارير ا افنان بيع المركبة بالمساا الع ن  
 .ولصااا المركبة الما وسة اق األفم ها قبل البيع إذا ُافع ما لرلا ا يها

 
 :ثانية والثمانون بعد المائةالمادة ال

 .ُيمك ن ا س المركبة لاى مال كها أو لاى  خ  لالن
 

 :ثالثة والثمانون بعد المائةالمادة ال
لدددل ويلرلدددا هدددذا ُيصدددر  ل مدددكلمنين ا ددد  المركبدددات الما  دددوسة لعدددويل يدددوم  ا يسيدددا ادددن أ دددر الم 

 .اللعويل ا   االق مال ك الأيارة وُيااا م قاار ه بقرار من الهيئة الل  قررت الا س
 

 :الرابعة والثمانون بعد المائةالمادة 
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اقدة ي وس بقرار من وسير الااخ ية األلناء بعل الُمخالفات المنصدو  ا يهدا فد  ال دااول اللفلدة الُم 
ها اةان  فوراً   بهذا الن  اا من أاكاا المااة اللامنة والأبعون بعا المائة واأليفاء  رامال ها باا 

وا دد  ُمدداير المددرور العامددة بعددا موافقددة ُمدداير اةمددن العدداا لعيددين مددن ُيخددول صددفاية قددبل الغرامددات 
 .الفورية لُمخالفات الأير من ر  ال المرور أو قوى اةمن الااخ  

مدددن خدددول هدددذه الصدددفاية أن يأدددلوف  الغرامدددة لقددداء إيصدددال رأدددم  وأن ُيأددد ا الغرامدددات اللددد  وا ددد  
 .األوفا ها إل  أمين صناوق المرور ف  المن قة الل  وقعت فيها الُمخالفة

 

 :الخامسة والثمانون بعد المائةالمادة 
داة إذ ا لدا يُكدن مدن المأدل اع لففيهدا ُلعلبر الُمخالفة بين ُنق ة أفر المركبة وُنق ة وصول ها ُمخالفة واا 

 .ألناء ذلك
 

 :السادسة والثمانون بعد المائةالمادة 
ايُ   .عاقا الُمخال   ا    ميع الُمخالفات ولو ُذك رت ف  ماضر واا 

 

  :السابعة والثمانون بعد المائةالمادة 
اةُلضاا  ال ساءات المنصو  ا يها ف  هذا الن  اا إذا لكررت نفس الُمخالفة خفل أ  .نة واا 

 

 :الثامنة والثمانون بعد المائةالمادة 
ددن مددرة أن يدأدداا ُرخصددة الأددياقة ل ُمدداة أقصدداها  لُمدداير إاارة المددرور العامددة انددا ل كددرار الُمخالفددة أكلددر م 
 دددهرة وُيمكدددن أددداا الُرخصدددة ةكلدددر مدددن  دددهر أو أددداب ها نهائيدددًا بعدددا موافقدددة وسيدددر الااخ يدددة إذا كاندددت 

ر   .ة ُل ك ل خ رًا ا   الأفمة العامةالُمخالفات الُملكر 
 

  :التاسعة والثمانون بعد المائةالمادة 
ا ُرخ  الأير أو الأدياقة اداا إ دراء أيدة  هات الل  ُل ا  ها وا   ال   ا   اائرة لأ يل الأيارات وفروا 

ا أو ا د   ُمعام ة أو فا  أو ك   ا   المركبة قبل لأايا  ميدع الغرامدات الُملرلبدة ا د   الدا الل دا 
 .الأيارة من  راء ُمخالفة ما

 

 :التسعون بعد المائةالمادة 
ر ببيددان ُيصدداُره قبددل فلددرة و يددسة  لددوسير الااخ يددة فدد  مواأددا الاددج واةايدداا والُمناأددبات اُةخددرى أن ُيقددر 
وُيع  دددن فددد  الُصدددا  وفددد  وأدددائل ا ادددفاة مواقددد   ايددداة أو أن يمندددع الوقدددو  فددد  المواقددد  ااالياايدددة 

ولدددد  اددددق لخويددددل هددددذه . هددددا ولدددد  أيضددددًا أن يمنددددع اأددددلعمال الُمنب دددد  فدددد  المنددددا ق اللدددد  يراهدددداالمأددددموح ب  
 .الصفايات ل ااكا ا اارل أو لُماير اةمن العاا
 لثامنالباب ا
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 الحوادث
 

 الاصل األول
 إجراءات التحقيق

 :الحادية والتسعون بعد المائةالمادة 
هدددا أضدددرار ماايدددة أو  أدددمية مدددن  دددراء اأدددلعمال ادددواان الأدددير لعنددد   ميدددع الادددواان اللددد  يندددُلج ان

 .المركبة
 

 :الثانية والتسعون بعد المائةالمادة 
مدن قُدبل ا يد  ارلكداا ااالدة أدير لأدلو  ا الادبس ُلادال أوراق د  خدفل لفلدة أيداا ا د  اةكلدر إلدد  

 .الااكا ا اارل ل ب ا الذل وقع في  الااان
 :اات ا،ليةوُي  ق أراا  بالكفالة الُمعلبرة ف  الا

 .إذا اصل الُمصاا ا   لقرير  ب  ق ع  بمرض   أو بلع ي   ان العمل ل ُماة  هر فما اون -1
 .إذا لناسل الُمصاا ان اق   أو قرر أن  هو الُملأبا ف  الااان -2

 .ااا مأئولية الأائق أو كانت مأئوليل  ُ سئية –ف  الاواان البأي ة  –إذا الضات  -3
 

 :بعد المائة ثالثة والتسعونالمادة ال
ل ادداكا ا اارل ضددمن ن دداق اخلصاصدد  أن ُي  ددق أددراح الأددائق بالكفالددة الُمعلبددرة الدد  ولددو لددا يلندداسل 
الُمصدداا اددن اق دد  وا يدد  فدد  هددذه الاالددة أن ُيايددل ال ددرفين ل ماكمددة ل ن ددر فدد  ااددوى الاددق الخددا  

ساء الدددفسا ا ددد  ضدددوء القدددرار ولاايدددا مأدددئولية الأدددائق المانيدددة وال سائيدددة الددد  يلأدددن  ل اددداك ا لوقيدددع ال ددد
 .ال را 

 

 :الرابعة والتسعون بعد المائةالمادة 
لعددين العددرل برقيددًا لددوسارة الااخ يددة اددن الاددواان المنصددو  ا يهددا فدد  المددواا اللاأددعة واللأددعون بعددا ي

ها  .المائة والمائلين واةول  بعا المائلين فور وقوا 
 ر ب االة القضية ل ماكمةولوسارة الااخ ية أن للوأع ف  اللاقيق أو لأم

 
 الثانيالاصل 

 تحديد المسئولية
 :الخامسة والتسعون بعد المائةالمادة 

بًا ل مأئولية إذا ن ا ان ا همال أو ق ة ااالراس أو ااا ُمراااة اةن مة  .ُيعلبر الفعل مو  
 :السادسة والتسعون بعد المائةالمادة 
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ا د  ُرخصدة قيدااة بقيدااة أديارل   وندلج ادن ذلدك اداان إذا أمح مال ك الأيارة ل خ  وخر لا ياُصدل 
ما ُيعلبر االنان ُملضام نين ف  المأئولية المااية ولألوف  من ُكدل  م نه مدا الغرامدات الماليدة الُملرلبدة ا د  

 .الااان وا   الُمخالفات الُملفس مة مع 
 

 :سابعة والتسعون بعد المائةالمادة ال
ر أو مدددن  دددخ  لالدددن باا دددلراك مدددع خ دددأ وقدددع مدددن  إذا كددان أدددبا الاددداان خ دددأ وقدددع مدددن الُملضدددر 

الأائق لوسع المأئولية بنأبة خ أ ُكل م نهاة فد ن لعدذر لاايدا ار دة خ دأ اة دخا  المدذكورين ُاالب دروا 
 .مأئولين بار ة ُملأاوية

 

 :الثامنة والتسعون بعد المائةالمادة 
قاا إذا لبت أن الضرر  كان ب أبا قوة قاهرة أو خ أ وقدع مدن الُملضدرر أو ُيعف  أائق الأيارة من الع 

 .من  خ  لالن اون أن يرلك ا هو أل خ أ
 

 الثالثالاصل 
 الُعقوبات

 :التاسعة والتسعون بعد المائةالمادة 
كل ااا ن أير مو دا ل مأدئولية يندُلج اند  مدوت إنأدان ُيعاقدا الُملأدبا فيد  بالأد ن مدن أدلة أ دهر 

 .ات ان أنة ف  االة الل كرار خ فل خمس أنوات من ارل كاا الااان اةول وا لق ل العقوب .إل  أنلين
 

 :المادة المائتين
إذا أاى الااا ن المو  ا ل مأئولية إل  ق ع أو األئصال اضو أو بلر أاا اة درا  أو إلد  لع ي  هدا 

هدر العاهدة أو لع يل إااى الاواس ان العمل أو لأبا ف  إااان ااهدة اائمدة أو ل دوي   أديا لد  م 
 .الاائمة اوق ا الُملأبا بالابس من لفلة أ هر إل  أنة

 

 :األولى بعد المائتينالمادة 
إذا ن ددا اددن الادداا ن المو ددا ل مأددئولية مددرل أو لع يددل  ددخ  اددن العمددل ُمدداة لسيددا اددن ال ددهر 

 .اوق ا الُملأبا بالابس من  هر إل  لفلة  هور
 

 :المادة الثانية بعد المائتين
ُماة المرل أو اللع يل ان العمل ان ا رة أياا ولا لل اوس  هرًا اوق دا الُملأدبا بدالابس  إذا ساات

 .من أأبوع إل   هر
 :ثالثة بعد المائتينالمادة ال
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إذا لا يل اوس اةذى الااصل ان مرل أو لع يدل الُمصداا ُمداة ا درة أيداا اوق دا الُملأدبا بدالابس 
 .ُماة ا لسيا ان أأبواين

 

 :بعة بعد المائتينراالمادة ال
ُكل أائق مركبة لأدبا فد  اداا ن ولدا يقد  ا د  الفدور أو لدا يعلند  بدالم ن  ا يد  أو اداول الدلمُ   
مددن اللبعددة بددالهرا ُيعاقددا بالأدد ن مددن ا ددرة أيدداا إلدد   ددهر وذلددك مددع ادداا ا خددفل بأيددة اقوبددة أ ددا 

 .يألاُقها بمو ا هذا الن  اا
 

 :خامسة المائتينالمادة ال
ة الااخ ية بعا ن ر القضية  راًا بلوقيع العقوبات الُملرل بدة ا د  ادواا ن الأدير المنصدو  لخل  وسار 

انهدا فدد  المددواا اللاأددعة واللأددعون بعددا المائددة والمددائلين واةولد  بعددا المددائلين مددن هددذا الن  دداا ومددا يددلفسا 
وبدددات الُملرل بدددة ا ددد  معهدددا مدددن ًمخالفددداتة ويخدددل  الاددداك ا ا اارل بعدددا ن دددر القضدددية  دددراًا بلوقيدددع العق

 .اواان الأير المنصو  انها ف  الماالين اللانية بعا المائلين واللاللة بعا المائلين من هذا الن  اا
 

 :ادسة بعد المائتينالمادة الس
بة وق  نفاذ اقوبة الأ ن الماكوا ب ها  بقًا لهذا الن  اا  .ي وس بقرار من وسير الااخ ية ةأباا مو  

 

 ةأحـكام ختـامي
 :سابعة بعد المائتينالمادة ال

ا لددكلر أاكدداا هددذا الن  دداا ا دد  الدداااوى وا  ددراءات اللدد  بدداأت قبددل لددارير العمددل بدد  وا فدد  الاقددوق 
 .وااللسامات المااية النا ئة ان اةن مة واللع يمات الُم غاة بمو ب  والمألاقة قبل ن ر ه

 

 :المادة الثامنة بعد المائتين
دا اللفصدي ية للن ديا الأدير لوسير الااخ ية أُ    ة إصداار ال دوائح الفسمدة للنفيدذ هدذا الن  داا ووضدع القواا 

 .ا   الُ رق وذلك بما ا يلعارل مع أاكاا الن  اا
 

 :المادة التاسعة بعد المائتين
 .لم  س الوسراء اق لفأير هذا الن  اا

 

 :بعد المائتين عشرةالمادة ال
 .ر ه وُي غ  ما يلعارل مع ُيعمل بهذا الن  اا من لارير ن 

 جدول ُمخالفـات الفئة األولى( أ    )
 هاها حيال  ن اتخاذ  مك  والتدابير اإلضافية التي يُ 
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 .آلية بدون حيازة ُرخصة سياقةقيادة مركبة  -4
 .حجز المركبة حتى إزالة الُمخالاة الُمتعِلقة بها. سير المركبة بدون لوحات -1

 .إزالة الُمخالاة الُمتعِلقة بهاحجز المركبة حتى . وجود لوحات ُمزياة -2

 .ُتسحب الُرخصة. الحصول على ُرخصة سياقة بطريقة َير نظامية -1

 .قيادة سيارة ِبعكس اتجاه السير - 

 .سحب الُرخصة. سواق المركبة ِبحالة ُسكر -2

 .السير ليالا أو وقت الضباب بدون استعمال أيِة أنوار -2

 .إصالِحهاتى حجز المركبة ح. السير بالمركبة بدون وجود مكاِبح -8

عدم وقو  السائق الُمشتِرك في حادث أدى إلى أضرار جسةدية أو عةدم إسةعا  الُمصةاب أو عةدم أخبةارِه الُشةرطة  -0
 .عن الحادث

 .السير بُسرعة تزيد عن الحد األقصى الُمصر  ِبه في المناطق المأهولة -49

م من التنبيهات الدالة على صعوبة سير أو عوائق -44  .ُسرعة زائدة بالَر

 .لتقُيد بَشارات السير الكهربائية أو إشارة رُجل المرور الُمكل  بتوجيه السيرعدم ا -41

 .الُمناورة أو التدوير في المناطق التي توجد فيها عالمة تمنع ذلك  -42

 .عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات الطوارئ والمواِكب الرسمية التي تنبه لقتراِبها باستعمال إشاراِتها الخاصة -41
 .حالة توق  ِرتٌل من السيارات بسبب عرقلة السير أو بسبب وجود إشارة بتوُقِاهاالتجاوز في  - 4

 .تجاوز سيارة وهي في حالة تجاوز إذا كان الطريق الُمعبد َير ُمقسم إلى أكثر من مسربين في اتجاه واحد -42

 .التجاوز في الُمنعطاات ورؤوس الُمرتاعات -42

 .ُمخالاة قواعد استعمال أنوار التالقي -48

احتجةةاز المركبةةة حتةةى إزالةةة  –األبةةواق الُمزِعجةةة أو ذات األصةةوات الُمتعةةِددة أو الصةةاِرخات أو الصةةاِفرات  اسةةتعمال -40
 .الُمخالاة أو إزالة أداِتها

ُتسيير مركبات وُمِعةدات أشةغال عامةة أو زراعيةة علةى الُطرقةات قبةل اتخةاذ اإلجةراءات الالزمةة لهةا لصةيانة الُطةرق  -19
 .14ةاحِتجاز المركب. من أضرارِها

 .ُتسحب الُرخصة من الصانع بعد الُمخالاة الثالثة. صنع لوحات ُمخالاة للنماذج الُمحددة -14

 .سحب ُرخصة السياقة ِلُمدة سنة ثم سحِبها نهائياا في التكرار. استعمال السيارة للاحد -11

 .إجراء سباق على الُطرقات بدون ترخيم ُمسبق -12

 ( 4)  الُملحق رقم
 ثانيةلجدول ُمخالفـات الفئة ا(  ب )

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن الِنظام. هة42/8/4148وتاريخ ( 12/م)ُعدلت هذه الاقرة بالمرسوم الملكي رقم  - 14
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 هاها حيال  ن اتخاذ  مك  والتدابير اإلضافية التي يُ 
 .عدم التقُيد بالُسرعة الُمحددة -4

 .عدم ُمراعاة قواعد التجاوز أو التالقي -1

 .تغيير الُسرعة او التجاه فجأة دون التأُكد من إمكانية إجراء ذلك ِبال خطر أو دون تنبيه الغير -2

 .ى جانب الطريق دون التأُكد من سالمة اإلجراءالخروج من شارع فرعي أو بناية أو عقار إل -1

 .إيقا  ُمحِرك المركبة عن الدوران بقصد تسييرِها في الُمنحدرات بقوة اندفاِعها - 

 .عدم ُمراعاة قواعد األفضلية عند اجتياز الماارق والُجسور واألنااق والسكك الحديدية -2

 .ترك ُمحِرك السيارة بحالة دوران وصاِحِبها َير موجود ِبها -2

 .ترك السيارة َير ُمقالة في طريق ُمنحدر -8

 .استعانة سائقي الدرجات اآللية والعادية بغيرِها من المركبات في جر دراجاِتهم -0

 .احتجاز حتى إزالة الُمخالاة(. َير صالحة)وجود مكاِبح  -49

 .عدم وجود النور األحمر الخلاي أو نور الوقو  أو اإلشارة العاِكسة للنور الُمثلثة الشكل -44

 .م استعمال أنوار القياس أو األجنحة في المركبات الماروض تجهيزِها ِبهاعد -41

 .عدم الوقو  أمام مراكز المرور والُشرطة والجوازات والجماِرك المطلوب الوقو  أماِمها للتاتيد والُمراقبة -42

 .11حجز. سير الُمِعدات والجرارات الُمجهزة بالسالسل المعدنية على الُطرقات العامة -41

 .و  في حال وقوع حاِدث أدى إلى أضرار ماديةعدم الوق - 4

 .عدم إسعا  الُمصابين ونقِلهم من السيارات الُمتدهورة على الطريق -42

 .عدم تجهيز السيارات الصهريجية الُمعدة ِلنقل المواد الُملتِهبة بمطاأة -42

 .احتجاز حتى إزالة الُمخالاة. عدم وجود لوحة في ُمقِدمة أو ُمؤِخرة المركبة -48

 .في مؤخرة المقطورة أو ِنص  المقطورةعدم وجود  -40

 .عدم تقديم المركبة للاحم الاني أو للتسجيل -19

 .عدم تقديم المركبة للاحم الاني بعد إدخال تعديل جوهري عليها -14

 .عدم تقديم المركبة للاحم الاني الدوري -11

 (.وقالُمحِرك، الهيكل، اللون، الصند)عدم التصريح عن التعديالت التي ُأدِخلت على المركبة  -12

 .حجز. اسِتعمال السيارة لغير الغاية الُمرخم ِبها -11

 .قيادة السيارة ِبُرخصة ُمنتهية أو َير ُمجددة - 1

 .ُمخالاة تعِرفة أسعار النقل -12

 .عدم تسليم األشياء والحاجات التي تركها الُركاب في السيارة إلى أقرب مركز للُشرطة -12

 .ترك مركبات ُمهملة على الطريق العام -18

 .ق العسكرية والمواِكب وهي في حالة السيرقطع صاو  الِار -10

                                                 
  .أُنظر ما صدر بشأن الِنظام. هة42/8/4148وتاريخ ( 12/م)ُعدلت هذه الاقرة بالمرسوم الملكي رقم  - 11
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 ( 4)  الُملحق رقم
 ثالثةجدول ُمخالفـات الفئة ال(  ج )

 
 .عدم تجهيز المركبة التي تُجرها الحيوانات بئلة لتخاي  الُسرعة والتوق  -4

 .عدم تجهيز الدراجة العادية بمكبحين فعالين -1

 .عرِقل حركة المرورالتباطؤ في السير على نحو يُ  -2

 .عدم التوق  أو تخاي  الُسرعة لتمكين الُعميان أو الُمقعدين من المرور -1

 .استعمال المكاِبح فجأة ِبال داع   - 

 .الصعود والنزول والتعُلق في حالة السير -2

 .التمُهل في السير لستجالب الُركاب -2

 .َسيل المركبات على الطريق العام -8

 .ام في َير حالة الضرورةإصال  السيارات على الطريق الع -0

 (.البوري)عدم ُمراعاة قواعد استعمال الُمنِبه  -49

 .ُمخالاة قواعد الوقو  والتوق  -44

 .الوقو  على أقسام الخطوط الحديدية التي تقطع الطريق -41

 .تزويد المركبة بأجهزة إنارة أو إشارة َير مسمو  ِبها -42

 .ى من سالكي الطريقالسير في َير حالة الضرورة على مساِلك ُمخصصة لائات ُأخر  -41

إلحاق الضرر بالشاخصات أو إشارات المرور أو لصق إعالنات أو بيانات عليها أو تغييةر معاِلمهةا أو مراِكزِهةا أو  - 4
 .اتجاهاِتها

 .عدم وجود مساحة ُزجاج آلية في فصل األمطار أو وجود ماِسحة َير صاِلحة -42

 .عدم وجود مرآة عاِكسة للرؤية -42

 .ُسرعة أو وجود جهاز َير صاِلحعدم وجود جهاز يدل على ال -48

 .عدم وجود لوحة المصنع -40

 (.َير مرئية أو َير مقروءة)وجود لوحات  -19

نقل حمولة يزيد وزِنهةا علةى الةوزن الُمحةدد فةي ُرخصةة سةير السةيارة عنةدما يتجةاوز وزن الزيةادة ُعشةر الحمولةة  -14
 .الُمرخم ِبها

لحمولةة الُمةةرخم ِبهةةا، وُتضةاع  الغرامةةة بقةةدر عةةدد ُتعتبةر الحمولةةة زائةةدة عنةدما يتجةةاوز وزن الزيةةادة ُعشةةر ا)
 (.األعشار التي تزيد عن الُعشر األول

 .نقل عدد من الُركاب يزيد عن الُمحدد في ُرخصة السير -11
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 .عدم التصريح عن مركبة أُتِلات أو ُسِحبت من السير بصورة دائمة -12

 (.يالتاكس)عدم وضو  العالمات الُمقررة على السيارة الُمعدة لأُلجرة  -11

 .عدم تجديد ُرخصة القيادة في الوقت الُمحدد - 1

 .سير السيارات بدون أبواب أو َطاء للُمحِرك أو رفار  -12

 .سير سيارات الشحن مع ترك الباب الخلاي لصندوِقها ُمتدلياا أو نقل أية ُحمولة خاِرج صناديِقها -12

 .لرؤيةوضع ستائر على النوافذ الخلاية أو الجانبية للسيارة الصغيرة مما يحجب ا -18

 .على السيارة( الكونتاك)ترك ماتا  الوصول الكهربائي  -10

 .عدم تخاي  الُسرعة عند رؤية الحيوانات -29

 .عدم حمل ُرخصة السير أو ُرخصة السياقة أثناء القيادة أو عدم إبرازِها عند الطلب -24

 .استعمال األرصاة أو الممرات الخاصة للُمشاة وعدم إعطاء الُمشاة أولوية المرور فيها -21

 .ير الدراجات جنباا إلى جنب في َير حالت التجاوزس -22

 .عدم التزام الدراجات أقصى يمين الطريق الُمعبد -21

 .كيلو َرام على الدراجات العادية الُمجهزة بسلة(  1)نقل بضائع يزيد وزِنها عن  - 2

 .عدم تجهيز الدراجة العادية باألنوار النظامية -22

 .عدم وجود عداد لسيارات اأُلجرة -22

 .ور علوي لسيارات اأُلجرةعدم وجود ن -28

 .ُمخالاة المقاييس واألوزان الُمقررة -20

 .ارتكاب أي أمر محظور بُمقتضى نظام المرور، ولم يرد له ذكر في أحد جداول الُمخالاات الثالثة -19
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 12( 1)  الُملحق رقم - جدول الُرسوم
 رُسوم رُخص سير السيارات بأنواع ها(  أ )

 
 ُرسوم ُرخم النوع

 السيارات
ُرسوم 
 اللوحات

ُرسوم التال  
 والماقود

رسم التجديد 
 سنوياا 

رسم نقل 
 الُملكية

 ُمالحظات

---------------------  ريالا  19 ريالا   4 ريالت   ريالا   4 ريالا   4 ُرخصة خصوصي

---------------------  ريالا  9  ريالا   4 ريالا   4 ريالا   4 ريالا  29 ُرخصة سيارة ُأجرة

 أ نان( 3)ا لسيا امولل ها ان  ريالا   1 ريالا   1 ريالا   1 ريالا   4 ريالا  9  ُرخصة سيارة نقل صغير

 أ نان( 3)لر من :أ ريالا  9  ريالا   1 ريالا   1 ريالا   4 لاير 499 ُرخصة سيارة نقل كبير

 راكباً ( 21)ا يسيا ااا ُركاب ها ان  ريالا   1 ريالا   1 ريالا   1 ريالا   4 ريالا  9  ُرخصة حاِفلة صغيرة أتوبيس

 راكباً ( 21)يسيا ااا ُركاب ها ان  ريالا  9  ريالا   1 ريالا   1 ريالا   4 لاير 499 ُرخصة حاِفلة كبيرة أتوبيس
 ال خص ُمعاة لفألعمال  ريالت 49 ريالت   ريالت   ريالت   ريالت 49 ُرخصة دراجة نارية ُماردة

لفأددددددلعمال الل ددددددارل أو ال خصدددددد   ريالا  19 ريالت 49 ريالت 49 ريالت 49 ريالا  19 ُرخصة دراجة نارية
 ومسواة بعربة  انبية أو أمامية

 ُي لر  أن يكون بع ل م ا    ريالت 49 ريالت   ريالت   ريالت   ريالت 49 11ُرخصة الجرار الزراعي

---------------------  ريالا   1 ريالا   1 ريالا   1 ريالا   4 ريالا  9  نواِعهاُرخصة السيارات الثقيلة بأ

لقددددداا ل أددددديارة الُمدددددراا إاضددددداُرها مدددددن --- --- ---  ريالا  9 ---  ُرخصة لوحة مؤقتة أو تجارية
المددددددوانل أو إلدددددد  المددددددرور ول ل ربددددددة 

يومددًاة ( 15)ل بيددوت الل اريددة وُمددال ها 
ة ُأخددرى لددنفس وياددق اأددلعمال ها لأدديار 

ب ها وذلدددك  الُمددداة ا ددد  مأدددئولية صددداا 
خدددددددف  قيمدددددددة الُرخصدددددددة وال وادددددددات 

 .ال اياة

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن الِنظام. هة 1/2/419وتاريخ ( 14/م)دل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم عُ  - 12
 .أُنظر ما صدر بشأن الِنظام. هة42/8/4148وتاريخ ( 12/م)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (ُرخصة ُمِعدات األشغال العامة)لُتصبح ( ُرخصة الجرار الزراعي)ُعدلت عبارة  - 11

. هةة44/4198/ 1وتةاريخ ( 4 /م)الملكةي رقةم ُأعايت السيارات العائدة للبعثات الطبية وبعثات الحج من رسوم اللوحات المؤقتة الواِردة في الجدول بعد تعديله، وذلةك بموجةب المرسةوم  – 3
 .أُنظر ما صدر بشأن الِنظام

أُنظر ما صدر بشأن . هة2/4149/ 4وتاريخ ( 48/م)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (ارات الُمصدرة خارج المملكةلوحات السي)ُأضي  رسم جديد إلى هذه الجداول بعد تعديله باسم  – 4
 .الِنظام
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رسةةةم تحويةةةل ُرخصةةةة السةةةير مةةةن 
 نوع إلى نوع آخر

--------------------- --- --- --- ---  ريالا  29

 ( 1)  ُملحق رقم
 رُسوم رُخص السياقة بأنواع ها(  ب )

 
 ال  وماقودقيمة ت رسم التجديد رسم الُرخصة 

 ريالا ُكل ثالث سنوات  1 ريالا لثالث سنوات  1ريالا أو   4 ُرخصة سياقة خصوصية
 ريال ِلُكل سنة  4

 ريالت 49

 ريالت   ريالا ُكل عام  4 ريالا   4 ُرخصة سياقة عامة
 ه ريالت ث سنواتريالا ُكل ثال  4 ريالا ِلُكل ثالث سنوات  4ريالت أو    ُرخصة سياقة آليات ثقيلة
 ه ريالت ريالا ُكل ثالث سنوات  4 ريالت 49 ُرخصة سياقة دراجة نارية
 ريالت   ريالا ِلُكل سنة  4 ريالا   4 تأشير الُرخم األجنبية
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 ( 2)  ُملحق رقمال
 إشـارات الطُـرق الدولـية

 
 
 
 
 

 /ُمالحظة 
 

 ولةةم أسةةتطع ( لوحةةات اإلرشةةاد)شةةارة الشاِخصةةات بُكةةل أسةة  هةةذا الملحةةق عبةةارة عةةن إ
 . رسِمها، ولم أجد لها مكان في اإلنترنت حتى يتسنى لي نقُلها إلى هذا المجلد

 

  شاِخصةة، ( 42)صةاحات فةي ُكةل صةاحة سةتة عشةر ( 2)الُملحق هذا عبارة عن ست
  –لوحة إرشادية  –شاِخصة ( 02)أي ستة وتسعون 

  من المجلد األول، فةي ُجةزء ..  210إلى صاحة  212هذه الُملحق موجود من صاحة
 .أنظمة األمن الداخلي واألحوال المدنية واألنظمة الجنائية: ثالثاا 
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 ما صدر بشأن النظةام
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 11/ م : الرقدا                                                                      
 هة11/49/4191: يراللار 

 ------------------
 بعون اهلل تعالى

 نحن فةهد بن عبد العزيةز آل سةعود              
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                                      

( 33) كد  رقدا من ن داا م  دس الدوسراء الصداار بالمرأدوا الم المااة الع رينبعا اا فع ا    
 .هد22/11/1311ولارير 

 .هد2/11/1301ولارير ( 40)المرأوا الم ك  رقا ن اا المرور الصاار بوبعا اا فع ا   
 .هد11/11/1414ولارير ( 215)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 

- :رسمنا بما هو آت
 

وتةةةةاريخ ( 10)وم الملكةةةةي رقةةةةم مةةةةن نظةةةةام المةةةةرور الصةةةةادر بالمرسةةةة( 422)ُتعةةةةدل المةةةةادة  – أولا 
 :هة، بحيث تكون بالشكل اآلتي2/44/4204

 :ثالث فئاتتنقسم ُمخالاات السير إلى ) 
 :الائة األولى -4

الُملحق بهذا النظةام وُيعاقةب عليهةا بةالحبس مةن عشةرة ( أ)وهي الُمبنية في جدول الُمخالاات 
 . أو ِبهما معاا أيام حتى شهر أو بالغرامة من ثالثمائة لاير إلى تسعمائة لاير

 :الائة الثانية -1

الُملحةةق بهةةذا النظةةام وُيعاقةةب عليهةةا بةةالحبس مةةن ( ب)وهةةي الُمبينةةة فةةي جةةدول الُمخالاةةات 
خمسة أيام حتى خمسة عشر يوماا أو بالغرامة النقدية مةن مائةة وخمسةون ريةالا إلةى خمسةمائة 

 .لاير أو ِبهما معاا 

 :الائة الثالثة -2

الُملحةةق بهةةذا النظةةام وُيعاقةةب عليهةةا بةةالحبس لُمةةدة ( ج)خالاةةات وهةةي الُمبينةةة فةةي جةةدول المُ 
 .( مائة لايرأقصاها عشرة أيام أو بغرامة نقدية ل تزيد عن ثالث

 

  ، ، ، تنايذ مرسومنا هذاالوزراء كل فيما يخصه نائب رئيس مجلس الوزراء و سمو على  – ثانياا 
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 هة49/49/4191وتاريخ   14قرار رقم 

 

 ء إن مجلس الوزرا
ة بخ ددداا ايدددوان رئاأدددة م  دددس الدددوسراء رقددددا بعدددا اا دددفع ا ددد  المُ  عام دددة الُمرفقدددة بهدددذا الددددوارا 

خ /ا/11530ة ا دد  خ دداا أددمو وسيددر الااخ يددة رقددا  ددلم   هدددة المُ 23/11/1300ولددارير  25135ك/1
ا هددد الُملضددمن   ددا أددموه رفددع العقوبددات الددوار اة فدد  ن دداا المددرور الصدداار بالمرأددو 25/11/01ولددارير 

 .هد وفرل اقوبات ُأخرى2/11/1301ولارير  40الم ك  رقا 
 211هددد وخ اب هددا رقددا 11/11/1412ولددارير  25وبعدا اا ددفع ا دد  ُمددذكرة ُ ددعبة الخبدراء رقددا 

 .هد3/3/1413ولارير 
 .هد23/3/1414ولارير  34وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء رقا 

 

 :يقةرر ما يلةي
وتةةاريخ ( 10)مةةن نظةةام المةةرور الصةةادر بالمرسةةوم الملكةةي رقةةم ( 422)ُتعةةدل المةةادة  – أولا  –  أولا 

 :هة، بحيث تكون بالشكل اآلتي2/44/4204
 :تنقسم ُمخالاات السير إلى ثالث فئات) 

 :الائة األولى -4

الُم اددق بهددذا الن دداا وُيعاقددا ا يهددا بددالابس مددن ( أ)وهدد  الُمبنيددة فدد   دداول الُمخالفددات 
 .أياا ال   هر أو بالغرامة من لفلمائة لاير إل  لأعمائة لاير أو ب هما معاً  ا رة

 :الائة الثانية -1

الُم ادق بهدذا الن دداا وُيعاقدا ا يهدا بدالابس مددن ( ا)وهد  الُمبيندة فد   دداول الُمخالفدات 
خمأدددة أيددداا الددد  خمأدددة ا دددر يومدددًا أو بالغرامدددة النقايدددة مدددن مائدددة وخمأدددون ريددداًا إلددد  

 . أو ب هما معاً خمأمائة لاير

 :الائة الثالثة -2

الُم ادق بهدذا الن داا وُيعاقدا ا يهدا بدالابس لُمداة (  )وه  الُمبينة فد   داول الُمخالفدات 
 . (أقصاها ا رة أياا أو بغرامة نقاية ا لسيا ان لفلمائة لاير

 .نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا –  ثانياا 
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طاال والُمراهقين الذين لةم يبلغةوا الِسةن النظاميةة لتةي تةؤهلهم لحمةل ُرخصةة في حالة قيادة األ –  ثالثاا 
قيادة السةيارة يحُضةر أوليةاء ُأمةورِهم ويؤخةذ علةيهم تعُهةدات شةديدة بعةدم قيةادة هةؤلء األطاةال 

 .والُمراهقين للسيارات
خرى َير مرورية ُيحال إذا ارتكب أحد سائقي السيارات ُمخالاة مرورية باإلضافة إلى ُمخالاة أُ  – رابعاا 

إلى الجهة الُمختصة بُمعاقبته عن تلك الُمخالاة ويتم ُمعاقبته عن الُمخالاة المروريةة مةن ِقبةل 
 .الجهة الُمختصة بذلك

 :ُتشكل لجنة يشتِرك فيها مندوبون من الجهات التالية – خامساا 
 .وزارة الداخلية - أ
 .وزارة المالية والقتصاد الوطني - ب

 .وزارة الصحة - ت

 .ة المواصالتوزار  - ث

 .وزارة الشؤون البلدية والقروية - ج

 .جمعية الهالل األحمر السعودي -  

 .الديوان العام للخدمة المدنية - خ

 .المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا - د

 .الهيئة العربية للمواصاات والمقاييس - ذ

 :وعلى هذه اللجنة العمل على تحقيق األهدا  التالية
ت المةةرور والجهةةات المسةةئولة عةةن تنايةةذ الُطةةرق وصةةيانِتها ضةةرورة وجةةود تنسةةيق ُمسةةتمر بةةين إدارا -4

 .والجهات التي تتولى إسعا  الُمصابين وعالِجهم
سعا  سيار على الُطرق الطويلة -1  .ضرورة وجود مرور سيار وا 

دراسةةة إضةةافة مةةادة جديةةدة إلةةى نظةةام المةةرور ُتلةةِزم الشةةركات والمؤسسةةات التةةي تعمةةل فةةي الُطةةرق  -2
 .لخسائر التي تكون سبباا فيهاوالحاريات بتحمل جميع ا

كةةذلك دراسةةة إلحةةاق مةةادة فةةي ُكةةل العقةةود التةةي تُبةةرم مةةع الشةةركات والمؤسسةةات التةةي تُةةزاول أعمةةال 
 .الحاريات والعمل في الُطرق تُنم على ُمعاقبة الشركة والمؤسسة في حالة وجود إهمال

سةعا  المصةابين فةي حةوادث السةيارات وُطة -1 رق ِعالِجهةم وذلةك عةن إجراء بحوث في مجال المةرور وا 
طريةةةق السةةةتعانة بالمؤسسةةةات الوطنيةةةة الُمتخصصةةةة فةةةي هةةةذا المجةةةال كةةةالمركز الةةةوطني للعلةةةوم 

 .والتكنولوجيا والجامعات

 .وضع خطط لتوعية المواطنين فيما يتعلق بنواحي المرور واإلسعا  - 

ت تدريبيةة فةي تكثي  التدريب لِرجال المرور وخصوصاا الجنود وص  الضباط عن طريةق إيجةاد دورا -2
يجاد دورات مسائية عن طريق الستعانة بالجهات التعليمية والتدريبية الحكومية  .الداخل والخاِرج وا 

 .زيادة مراكز المرور في الُمدن الكبرى -2
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تكثيةة  الةةدوريات المروريةةة فةةي األمةةاكن المزدحمةةة وفةةي األوقةةات التةةي تنشةةط حركةةة السةةير ِخالِلهةةا  -8
 .ة إلى أعماِلهم ومداِرسهم أو انصرافهم ِمنهاكأوقات ذهاب الموظاين والطلب

 .تأكيد إلزام أصحاب العمائر بتخصيم مواق  لسيارات سكان هذه العمائر -0

التاتةةيد الُمسةةتِمر مةةن قبةةل البلةةديات والمةةرور علةةى مواقةة  السةةيارات لضةةمان اسةةتمرار اسةةتعماِلها  -49
ت لسةتخداِمها مةن قبةل رواد مواق  للسيارات، كذلك إلزام أصحاب األسواق بتخصيم مواق  للسيارا

 .هذه األسواق

دراسة ِفكرة تسجيل وقت خروج سيارات اأُلجرة ونقل البضائع الُمسافرة عند الخروج مةن بلةد الُمغةادرة،  -44
وعلى سائِقها أن ُيقدم هذه الوثيقة إلى أقرب مركز للبلد الةذي يقِصةُده فةَن وصةل قبةل الوقةت الُمحةِدد 

 .ِلااا وُيعاقب على ذلكفي وثيقة التسجيل فُيعتبر ُمخا

الدراسةةة الدقيقةةة للحةةوافز الممنوحةةة لِرجةةال المةةرور واإلسةةعا  حاليةةاا واقتةةرا  تعةةديِلها أن كةةان األمةةر  -41
 .يتطلب ذلك

 .منع ِصغار الِسن من القيادة بتاتاا ممن تقل أعمارِهم عن الِسن الُمقررة في نظام المرور -42

بطلةةب ُرخةةم قيةةادة وعةةدم الكتاةةاء َبُرخصةةهم التةةي إجةةراء اختبةةارات كاِملةةة لألجانةةب الةةذين يتقةةدمون  -41
بونهةةةا مةةةن ُبلةةةداِنهم أو الكتاةةةاء بةةةاإلجراءات الشةةةكلية ِلمةةةنِحهم ُرخةةةم القيةةةادة، مةةةع ُمراعةةةاة  ِِ يجِل

وُمعاقبة صاحب المؤسسةة أو ُمةدير . التااقيات الدولية في هذا الشأن التي تكون المملكة طرفاا فيها
 .بقيادة إحدى سياراِتها وهو ل يحمل ُرخصة قيادة سعودية الشركة التي تسمح ألحد منسوبيها

 .استمرار التاتيد على السيارات على مدار العام وعدم الكتااء بالحمالت المرورية - 4

ُمطالبة صاحب ُكل سيارة بشهادة كش  دورية على سيارته فيمةا يتعلةق بسةالمة األشةياء الضةرورية  -42
 .والُمنِبه، ووضع التنظيم الالزم لتنايذ ذلك في السيارة كالعجالت واألنوار والكواِبح

 .وضع مواصاات ومقاييس كاملة للسيارات التي تستوِرَدها المملكة وعدم السما  بدخول ما ُيخاِلاها -42

 .دراسة وضع الوسائل التي تِحد من استعمال السيارات وُترشيد استعماِلها -48

ع نظةام المةرور وتعليماتةه إضةافِتها لمةا منع دخول جميع األشياء التي ُتضا  إلةى السةيارة التةي يمنة -40
 .ُتسِببه من حوادث وُمعاقبة ُمستوِرَدها وبائِعها وصاحب السيارة الذي ُيضياها إلى سيارته

 .منع السيارات الُمطعجة أو التي ُتلِوث البيئة بأدِخنِتها من السير قبل إصالِحها -19

وحةات سةواء كةان ذلةك داخةل الُمةدن أو تطوير وتنظيم صيانة الُطرق وما يتعلق ِبهةا مةن إشةارات أو ل -14
 .خاِرجها

 .تزويد جميع التقاُطعات الرئيسية بَشارات ضوئية -11

 .توفير وسائل التصال السريع بقدر اإلمكان على الُطرق الداخلية والخاِرجية -12

دراسةةةة إنشةةةاء اسةةةتراحات علةةةى الُطةةةرق الطويلةةةة تتةةةوفر فيهةةةا جميةةةع وسةةةائل الراحةةةة واألمةةةن وجميةةةع  -11
 .حتاُجها المسافر، والستاادة مما لدى وزارة المواصالت من تنظيم لهذا الموضوعالخدمات التي ي

وضع موازين على مداِخل ومخاِرج الُمدن للتأكد من أن حمولة الشةاحنات نظاميةة وذلةك حااظةاا علةى  - 1
 .الُطرق من التل 
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 .دعم جمعية الهالل األحمر السعودي وخصوصاا فيما يتعلق بمشروع اإلسعا  السيار -12

 .تخدام الطائرات العمودية ُكلما كان ذلك ُممِكناا ِلنقل الُمصابين بدلا من السياراتاس -12

نشةاء مراكةز إسةعا   -18 إنشاء مراكز إسعا  على الُطرق الطويلة بشةكل كةاِ  لتغطيةة جميةع الُطةرق، وا 
سعاِفهم بأسرع وقت ٌممِكن  .في مداِخل الُمدن لستقبال الُمصابين وا 

اخةةل الُمةدن بسةةيارات إسةعا  لتكةةون قريبةة مةةن مكةان الحةةادث بةدلا مةةن تزويةد جميةةع الُمستوصةاات د -10
 .جلب هذه السيارات من الُمستشايات العامة

إعةةداد ُمستشةةايات صةةغيرة محمولةةة علةةى سةةيارات تكةةون موزعةةة داخةةل الُمةةدن وعلةةى الُطةةرق الطويلةةة  -29
طةةرة ل ُيمكةةنُهم لتقةةديم الخةةدمات الصةةحية فةةي الوقةةت الُمناسةةب للُمصةةابين الةةذين يكونةةون فةةي حالةةة خ

 .النتظار حتى الوصول إلى الُمستشايات داِخل الُمدن

جةراء  -24 إلزام جميع الُمستشايات الحكومية واألهلية باستقبال حالت الحوادث التي ل تحتمةل النتظةار وا 
 .اإلسعا  لها ومن ثم تحويلها إلى الُمستشايات العامة

ن كونه حياا أو ميتاا وترك تقريةر حياتةه أو موتةه إلزام جميع الُمسعاين بحمل الُمصاب بغض النظر ع -21
لزام جميع الُمستشايات باستقباله مهما كانت حالته  .للُمستشاى، وا 

إنشاء ُمستشايات في الُمدن الكبيةرة ُمتخِصصةة فةي عةالج الُمصةابين فةي حةوادث السةيارات ألن هةذه  -22
 .ج اإلصابات اأُلخرىاإلصابات لها وضع خام يختل  الُمختصون ِبها عن الُمختصين في عال

وعلةةى اللجنةةة أن ترفةةع توصةةياِتها إلةةى مجِلةةس الةةوزراء ِخةةالل سةةتة شةةهور مةةن تةةاريخ تشةةكيِلها 
 .على أن تتضمن التوصيات ما تقترحه من اعتمادات مالية لتنايذ ذلك

 

 رئيس مجلس الوزراء
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 14/ م : الرقدا                                                                                  

 هة 1/2/419: اللارير
 ----------------

 
 بعون اهلل تعالى

 نحن فةهد بن عبد العزيةز آل سةعود              
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                                      

  
مدن ن داا م  دس الدوسراء الصداار بالمرأدوا الم كد  ( 31 ة 20ة  21) واابعا اا فع ا   الم

 .هد22/11/1311ولارير ( 33/ا)رقا 
 .هد2/11/1301ولارير ( 40/ا)المرأوا الم ك  رقا ب ن اا المرور الصاار وبعا اا فع ا  

 .هد24/2/1415ولارير ( 114)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 
 

- :رسمنا بما هو آت
 

ُتعدل رسوم ُرخم سير السةيارات بأنواِعهةا وُرسةوم ُرخةم السةياقة بأنواِعهةا الةواِردة فةي جةدول  – أولا 
وتةةاريخ ( 10/م)مةةن نظةةام المةةرور الصةةادر بالمرسةةوم الملكةةي رقةةم ( 1)ُملحةةق رقةةم  –الرسةةوم 

 .هة، ِلُتصِبح حسب الجدول الُمرفق2/44/4204
 ، ، ،  .تنايذ مرسومنا هذا ُكلا فيما يُخصه الوزراءنائب رئيس مجلس الوزراء و سمو على  – ثانياا 
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 هة 11/2/419وتاريخ  491قرار رقم 
 

 إن مجلس الوزراء 
 

معال  وسير المالية وااقلصاا الدو ن  رقدا        ولدارير    اة من عام ة الوار  بعا اا فع ا   المُ 
 (لم يكتب رقم الُمعاملة وتاريخها ااا) .هد141/    /   

 40/ن ددداا المدددرور الصددداار بالمرأدددوا الم كددد  رقدددا امدددن ( 2)الُم ادددق رقدددا  دددفع ا ددد  وبعدددا اا
 .هد2/11/1301ولارير 
 

 :لةيرر ما يةيق
 

ُتعةةدل رسةةوم ُرخةةم سةةير السةةيارات بأنواِعهةةا وُرسةةوم ُرخةةم السةةياقة بأنواِعهةةا الةةواِردة فةةي  –4
 10/لكةةي رقةةم ممةةن نظةةام المةةرور الصةةادر بالمرسةةوم الم( 1)ُملحةةق رقةةم  –جةةدول الرسةةوم 

 .هة، ِلُتصِبح حسب الجدول الُمرفق2/44/4204وتاريخ 
 .هذابمرفقة  صيغتهنظم مشروع مرسوم ملكي بذلك  –1

 
 

 رئيس مجلس الوزراء
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 ( 1)  ُملحق رقم
 ومةةُرسةدول الةةج

 رُسوم رُخص سير السيارات بأنواع ها(  أ )
 

 
 النةةةةةةةةةةةةةوع

ُرسوم ُرخم 
 السيارات

سوم رُ 
 اللوحات

ُرسوم التال  
 والماقود

رسم التجديد 
 سنوياا 

 رسم نقل الُملكية

 9 4 499  2 499 499 ُرخصة خصوصي

 299 499 499 499 199 ُرخصة سيارة ُأجرة

 199 199 199 499 9 2 (أقل من ثالثة طن) ُرخصة سيارة نقل 

 9 2 199 199 499 299 (أكثر من ثالثة طن)ُرخصة سيارة نقل 

 199 199 199 499 9 2 (14عدد الُركاب أقل من )خصة حاِفلة أتوبيس رُ 

 9 2 199 199 499 299 (14عدد الُركاب أكثر من )ُرخصة حاِفلة أتوبيس 

 29  2  2  2 29 ُرخصة دراجة نارية ُماردة

 9 4 29 29 29 9 4 ُرخصة دراجة نارية

 29  2  2  2 29 ُرخصة الجرار الزراعي

 199 199 199 499 9 2 ات الثقيلة بأنواِعهاُرخصة السيار 

--- --- ---  9 2---  ُرخصة لوحة مؤقتة أو تجارية

--- --- --- ---  199 رسم تحويل ُرخصة السير من نوع إلى نوع آخر
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 ( 1)  ُملحق رقم
 ومةةُرسةدول الةةج

 رُسوم رُخص السياقة بأنواع ها( ب   )
 

 قيمة تال  وماقود درسم التجدي رسم الُرخصة بيةةةان

 ريالا سنوياا  499 ُرخصة سياقة خصوصية
 لاير لثالث سنوات 299

 ريالا ُكل ثالث سنوات 299
 

 لاير 499

 لاير 499 لاير ُكل عام 9 4 ريالا  9 4 ُرخصة سياقة عامة

 لاير 499 ريالا ُكل سنة 499 لاير لثالث سنوات 499 ُرخصة سياقة آليات ثقيلة

 لاير 9  لاير ُكل ثالث سنوات  2 لاير 9  دراجة ناريةُرخصة سياقة 

 لاير 499 لاير ُكل سنة 9 4 لاير 9 4 تأشير الُرخم األجنبية
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 4 / م : الرقدا                                                                           
 هة44/4198/ 1: اللارير

 ------------------
 

 بعون اهلل تعالى
 نحن فةهد بن عبد العزيةز آل سةعود              

 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                                      
 

مدن ن داا م  دس الدوسراء الصداار بالمرأدوا الم كد  ( 31ة  20ة  21) واابعا اا فع ا   الم
 .هد22/11/1311ولارير ( 33)رقا 

 .هد2/11/1301ولارير ( 40/ا)المرأوا الم ك  رقا ب ن اا المرور الصاار وبعا اا فع ا  
 .هد2/1/1415ولارير ( 41/ا)وبعا اا فع ا   المرأوا الم ك  رقا 

 .هد21/11/1413ولارير ( 233)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 
 

- :رسمنا بما هو آت
 

ات العائدة للبعثات الطبية أو بعثةات الحةج مةن الرسةوم الخاصةة باللوحةات المؤقتةة إعااء السيار  – أولا 
 .هة 1/2/419وتاريخ ( 14/م)والواِردة في الجدول الُمرفق بالمرسوم الملكي رقم 

 ، ، ، . الوزراء ُكلا فيما يُخصه تنايذ مرسومنا هذانائب رئيس مجلس الوزراء و سمو على  – ثانياا 
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 هة19/44/4198وتاريخ  128قرار رقم 
 

 إن مجلس الوزراء 
 

ولدارير  11235/ا/5رقا بداة مدن ايدوان رئاأدة م  دس الدوسراء عام دة الدوار  بعا اا فع ا   المُ 
هددد 3/11/1413ولددارير  أ/س/511رقددا ااخ يددة ال خ دداا أددمو وسيددرة ا دد   ددلم   هدددة المُ 12/11/1413

هدددد الصددداار ب دددأن اللع يمدددات 1/0/1413لدددارير و  13253الُملضدددمن ا  دددارة إلددد  اةمدددر الأدددام  رقدددا 
ددفل موأددا الاددجة  الخاصددة بلن دديا اركددة أدديارات البعلددات ال بيددة وبعلددات الاددج فدد  اةمدداكن الُمقاأددة خ 
وايدن أند  أنفداذًا لهدذا اةمدر الكددريا ب ضدرورة أداا ُكدل  مدا أددبق صدرف  مدن لوادات ُاب وماأدية ل أدديارات 

الاددج فقدددا لددا الخددداذ الماضددر الُمرفدددق مددن منددداوب  وسارة الخار يدددة الخاصددة بالب علدددات ال بيددة أو ب علدددات 
واةمن العاا والذل  اء من ضمن لوصيال  فيمدا يلع دق بضدرورة أداا ُكدل مدا أدبق صدرف  مدن لوادات 

اللوصددية ب االددة هددذه الأدديارات  اارة  –ُاب وماأددية ل أدديارات الخاصددة بالب علددات ال بيددة أو ب علددات الاددج 
دفل موأدا الادج ا د  أن ُلعداا هدذه ال وادات إلد  المدرور بعدا انلهداء  المرور لصر  لواات مكقلة لها خ 

 .موأا الاج وذلك لضمان لخسين هذه الأيارات
وايددن أن وضددع لواددات مكقلددة ا دد  أدديارات الب علددات ال بيددة وب علددات الاددج أدديكون لدد  مددراوا 

 .أا الاجإي اب  ف  أهولة اصر وُملابعة هذه الأيارات خ فل لاُرك ها ف  مو 
لذا يأمل أموه الموافقة ا   إافداء الأديارات العائداة ل ب علدات ال بيدة أو ب علدات الادج مدن الُرأدوا 

هدددة وذلددك 24/2/1415ولددارير  114الخاصددة بال واددات المكقلددة والددوار اة فدد  قددرار م   ددس الددوسراء رقددا 
 .ال  للمكن ال هات الُمخلصة من صرف ها قبل موأا الاج

 .هد24/2/1415ولارير  114قرار م  س الوسراء رقا   وبعا اا فع ا 
 

 :لةيرر ما يةيق
الموافقة على إعااء السيارات العائدة للبعثات الطبية أو بعثات الحج مةن الرسةوم الخاصةة  –4

وتةةةاريخ ( 14/م)باللوحةةةات المؤقتةةةة والةةةواِردة فةةةي الجةةةدول الُمرفةةةق بالمرسةةةوم الملكةةةي رقةةةم 
 .هة 1/2/419

 .هذالمرفقة  صيغتهسوم ملكي بذلك مشروع مر  ُأعد –1
 

 رئيس مجلس الوزراء
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 48/ م : الرقدا                                                                              
 هة2/4149/ 4: اللارير

 -----------------
 بعون اهلل تعالى

 نحن فةهد بن عبد العزيةز آل سةعود              
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                                      

  
( 33)من ن اا م  س الوسراء الصاار بالمرأوا الم ك  رقدا  اللاأعة والع رين بعا اا فع ا   المااة

 .هد22/11/1311ولارير 
 .هد2/11/1301ولارير ( 40/ا)وبعا اا فع ا   ن اا المرور الصاار بالمرأوا الم ك  رقا  

هددا الصدداار  وبعددا اا ددفع ا دد  ال دداول الُمعددال لُرأددوا ُرخدد  الأدديارات وُرخدد  القيددااة بأنواا 
 .هد2/1/1415ولارير ( 41/ا)بالمرأوا الم ك  رقا 

 .هد21/5/1411ولارير ( 01)وسراء رقا وبعا اا فع ا   قرار م  س ال
 

- :رسمنا بما هو آت
 

 :ونُصها(  )من نظام المرور تحمل الرقم ( 412)ُتضا  فقرة جديدة للمادة   –  أولا 
 .(لوحات السيارات الُمصدرة خارج المملكة)

ملكةي رقةم الصةادر بالمرسةوم ال( بنظةام المةرور" 1"الُملحةق رقةم ) ُيضةا  إلةى جةدول الُرسةوم  –  ثانياا 
وتةةةةةةاريخ ( 14/م)هةةةةةةة الُمعةةةةةةدل بالمرسةةةةةةوم الملكةةةةةةي رقةةةةةةم 2/44/4204وتةةةةةةاريخ ( 10/م)
مائةةة ( 499)قةةدُره ( لوحةةات السةةيارات الُمصةةدرة خةةاِرج المملكةةة)هةةة، ُرسةةم باسةةم  1/2/419
 .لاير

 . الوزراء ُكلا فيما يُخصه تنايذ مرسومنا هذانائب رئيس مجلس الوزراء و سمو على   –  ثالثاا 
 ، ، ، . ُينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وُيعمل ِبه من تاريخ نشرِه  – اا رابع
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 هة4149/ /12وتاريخ  04قرار رقم 

 
 إن مجلس الوزراء 

 
رقا بدددداة مددددن ايددددوان رئاأددددة م  ددددس الددددوسراء الددددوار  الُمرفقددددة بهددددذاة عام ددددة بعددددا اا ددددفع ا دددد  المُ 

ولددددارير  أ/1303رقددددا ااخ يددددة ال اا وسيددددرخ دددد ددددلم ة ا دددد  هدددددة المُ 12/4/1411ولددددارير  ر/1/4115
مدددن ن ددداا المدددرور الُملضدددمنة لقأددديا لوادددات ( 123)ب دددأن   دددا ُأدددموه لعدددايل المدددااة  هدددد10/2/1411

الأيارات وذلك ب ضافة فقرة خام أة إليها للع ق ب واات الأيارات الُمصدارة خدار   المم كدة وكدذلك إضدافة 
ها الُم اق بن اا المرورهذا النوع من ال واات إل   اول ُرأوا ُرخ  ا  .لأيارات بأنواا 

 .هد2/11/1301ولارير  40/ن اا المرور الصاار بالمرأوا الم ك  رقا اوبعا اا فع ا   
ل ل ددداول ُرأدددوا 2/1/1415ولدددارير  41/وبعدددا اا دددفع ا ددد  المرأدددوا الم كددد  رقدددا ا هدددد الُمعدددا 

ها  .ُرخ  الأيارات وُرخ  الأياقة بأنواا 
 .هد23/4/1411ولارير  21لوصية ال  نة العامة لم   س الوسراء رقا  وبعا اا فع ا  

 
 :لةيرر ما يةيق

 
 :ونُصها(  )من نظام المرور تحمل الرقم ( 412)ُتضا  فقرة جديدة للمادة  – 4

 .(لوحات السيارات الُمصدرة خارج المملكة)
بالمرسةوم الملكةي  بنظةام المةرور الصةادر - 1الُملحةق رقةم  - ُيضا  إلى جدول الُرسةوم – 1

وتةةةةاريخ  14/هةةةةة الُمعةةةةدل بالمرسةةةةوم الملكةةةةي رقةةةةم م2/44/4204وتةةةةاريخ  10/رقةةةةم م
مائةة ( 499)قةدُره ( لوحات السيارات الُمصدرة خاِرج المملكة)هة، ُرسم باسم  1/2/419
 .لاير

 

 .هذاصيغته مرفقة بمشروع مرسوم ملكي بذلك  ُأعدوقد 
 

 رئيس مجلس الوزراء
 
 



 266 

 12/ م : الرقدا                                                                               
 هة42/8/4148: اللارير

 -----------------
 بعون اهلل تعالى

 نحن فةهد بن عبد العزيةز آل سةعود              
 السعوديةةملك المملكة العربيةة                                                       

ولارير ( 01/أ)وبناًء ا   المااة الأبعين من الن اا اةأاأ  ل اكا الصاار باةمر الم ك  رقا 
 .هد21/3/1412

ولدارير ( 13/أ)وبناًء ا   المااة الع درين مدن ن داا م  دس الدوسراء الصداار بداةمر الم كد  رقدا 
 .هد3/3/1414

مدددن ن ددداا م  دددس ال دددورى الصددداار بددداةمر  وبنددداًء ا ددد  المددداالين الأدددابعة ا دددرة واللامندددة ا دددرة
 21/3/1412ولارير ( 01/أ)الم ك  رقا 

 .هد3/2/1411ولارير ( 2/11/11)رقا  قرار م  س ال ورىوبعا اا فع ا   
 .هد15/3/1413ولارير ( 131)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 
- :رسمنا بما هو آت

 

وتةةةاريخ ( 10/م)نظةةةام المةةةرور الصةةةادر بالمرسةةةوم الملكةةةي رقةةةم  إجةةةراء التعةةةديالت اآلتيةةةة علةةةى – أولا 
 :هة2/44/4204
ُمعدات األشغال )وتعرياه الواِرد في المادة األولى، وتعديل تعري  ( التراكتور)إلغاء كِلمة الجرار  -4

 :بالنم اآلتيالواِردة في المادة ناِسها، ليصبح ( العامة

 : ُمعدات األشغال العامة
لت التةةي تسةةير بالةةدفع الةةذاتي علةةى الُطةةرق بمةةا فيهةةا الُمعةةدات هةةي الُمعةةدات واآل" 

 ".الزراعية 
 ".499"من نم المادة ( والجرارات)إلغاء كلمة  -1

 :بالنم التاليمكرراا، ( 499)إضافة مادة جديدة تحمل الرقم  -2

يصةةُدر بقةةرار مةةن وزيةةر الداخليةةة تنظةةيم خةةام بتسةةجيل ُمعةةدات األشةةغال العامةةة يتضةةمن معرفةةة " 
ها، ووضع لوحات عليها، وتحديد إجراءات نقل ُملكيِتها والشروط الالزمة لستخداِمها وقيادِتهةا ماِلك
." 
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 :بالنم التالي( 2)تحمل الرقم ( 412)إضافة فقرة جديدة للمادة  -1

 ".ُمعدات األشغال العامة " 

ر الخةةام ِلنظةةام المةةرو ( أ/1)الةةواِردة فةةي الُملحةةق رقةةم ( ُرخصةةة الجةةرار الزراعةةي)تعةةديل ِعبةةارة  - 
 :بالنم التاليبجدول ُرسوم ُرخم سير السيارات بأنواِعها، لُتصبح 

 ".ُرخصة ُمعدات األشغال العامة " 

جدول ُمخالاةات الائةة األولةى والتةدابير " أ" )من ( 19)من نم الاقرة ( أو زراعية)إلغاء كلمة  -2
 (.اإلضافية التي ُيمكن اتخاذها حياِلها 

جدول ُمخالاات الائةة الثانيةة والتةدابير " ب" )من ( 41)م الاقرة من ن( والجرارات)إلغاء كلمة  -2
 (.اإلضافية التي ُيمكن اتخاذها حياِلها 

 

  ، ، ، . تنايذ مرسومنا هذاالوزراء ُكلا فيما يُخصه نائب رئيس مجلس الوزراء و سمو على  – ثانياا 
 

 فهةد بن عبد العزيز
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 هة8/4148/ 4وتاريخ  422قرار رقم 
 

 إن مجلس الوزراء 
 

ولددارير  ر/1/2151رقا بدداة مددن ايددوان رئاأددة م  ددس الددوسراء عام ددة الددوار  بعددا اا ددفع ا دد  المُ 
 هدددد11/0/1411ولدددارير  1255رقدددا  خ ددداا معدددال  وسيدددر الموصدددفتة ا ددد   دددلم   المُ  هدددد2/5/1411

داات اللقي دة وأدائق ها انلهدت إليد  ال  ندة مدن لوصديات ومدا . الُمرفق ب   ماضر ل نة لن يا اللرخي  ل ُمع 
 .ايال ذلك

ولدددارير  ا/15511رقدددا خ ددداا صدددااا الأدددمو الم كددد  وسيدددر الااخ يدددة وبعدددا اا دددفع ا ددد  
 .الُملضمن أن أنفاذ هذه اللوصيات يأل سا إ راء لعايفت ا    ن اا المرورهدة 0/11/1412

 .هد2/11/1301ولارير ( 40ا)وبعا اا فع ا   ن اا المرور الصاار بالمرأوا الم ك  رقا 
 .هد3/2/1411ولارير  2/11/11وبعا الن ر ف  قرار م  س ال ورى رقا 

 .هد14/4/1413ولارير  00وبعا اا فع ا    الماضر الُمعا ف  هيئة الُخبراء رقا 
 .هد3/1/1413ولارير  331وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء رقا 

 

 :ررةيق
 

وتةةاريخ ( 10/م)يالت اآلتيةةة علةةى نظةةام المةةرور الصةةادر بالمرسةةوم الملكةةي رقةةم إجةةراء التعةةد
 :هة2/44/4204

ُمعةدات األشةغال )وتعرياه الواِرد في المةادة األولةى، وتعةديل تعرية  ( التراكتور)إلغاء كِلمة الجرار  -4
 :بالنم اآلتيالواِردة في المادة ناِسها، ليصبح ( العامة

ي الُمعدات واآللت التي تسير بالدفع الذاتي علةى الُطةرق بمةا فيهةا ه: ُمعدات األشغال العامة" 
 ".الُمعدات الزراعية 

 ".499"من نم المادة ( والجرارات)إلغاء كلمة  -1

 :بالنم التاليمكرراا، ( 499)إضافة مادة جديدة تحمل الرقم  -2

من معرفةة يصُدر بقرار من وزير الداخلية تنظيم خةام بتسةجيل ُمعةدات األشةغال العامةة يتضة" 
ماِلكهةةا، ووضةةع لوحةةات عليهةةا، وتحديةةد إجةةراءات نقةةل ُملكيِتهةةا والشةةروط الالزمةةة لسةةتخداِمها 

 ".وقيادِتها 

 ".ُمعدات األشغال العامة : " بالنم التالي( 2)تحمل الرقم ( 412)إضافة فقرة جديدة للمادة  -1
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ِلنظام المرور الخام بجدول ( أ/1)الواِردة في الُملحق رقم ( ُرخصة الجرار الزراعي)تعديل ِعبارة  - 
 ".ُرخصة ُمعدات األشغال العامة "  :بالنم التاليُرسوم ُرخم سير السيارات بأنواِعها، لُتصبح 

جةدول ُمخالاةات الائةة األولةى والتةدابير " أ" )مةن ( 19)مةن نةم الاقةرة ( أو زراعيةة)إلغاء كلمة  -2
 (.اإلضافية التي ُيمكن اتخاذها حياِلها 

جةدول ُمخالاةات الائةة الثانيةة والتةدابير " ب" )مةن ( 41)مةن نةم الاقةرة ( الجراراتو )إلغاء كلمة  -2
 (.اإلضافية التي ُيمكن اتخاذها حياِلها 

 
 .هذا وقد ُأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته ُمرفقة بهذا

 
 

 رئيس مجلس الوزراء
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نظةام جوازات السةاةر 
 السياسية والخاصة

 هة4201
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 42/ م : الرقدا                                                                       
 هة11/1/4201: اللارير

 -----------------
 

 بعون اهلل تعالى
 نحن فيةصل بن عبد العزيةز آل سةعود        

 ملكة العربيةة السعوديةةملك الم                                               
  

مددن ن دداا م  ددس الددوسراء الصدداار بالمرأددوا الم كدد  ( 21)و ( 10)بعددا اا ددفع ا دد  المدداالين 
 .هد22/11/1311ولارير ( 33)رقا 

 .هد1/3/1331ولارير ( 15)وبعا اا فع ا   المرأوا الم ك  رقا 
 .هد4/4/1302ولارير ( 343)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 
- :رسمنا بما هو آت

 
 .الموافقة على نظام جوازات السار السياسية والخاصة بالصيغة المرفقة لهذا – أولا 
 ، ، ، .على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية تنايذ مرسومنا هذا – ثانياا 
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 هة1/1/4201وتاريخ  212قرار رقم 
 
 ن مجلس الوزراء إ

 
ولددددارير  3211ا اا ددددفع ا دددد  المعام ددددة الددددواراة مددددن ايددددوان رئاأددددة م  ددددس الددددوسراء رقددددا بعدددد

ولددددارير  4/1/5/1515/3هدددددة الم ددددلم ة ا دددد  مددددا رفعلدددد  وسارة الخار يددددة بخ ابهددددا رقددددا 21/2/1301
 .هدة اول   ا لعايل ن اا  واسات الأفر الأياأية والخاصة2/2/1301

هددددة وماضدددر ال  ندددة 0/2/1301ولدددارير  11قدددا وبعدددا اا دددفع ا ددد  لوصدددية ل ندددة اةن مدددة ر 
الوساريددة المكونددة مددن كددل مددن معددال  وسيددر الاولددة ل  ددكون الخار يددة ووسيددر الصدداة ووسيددر الاولددة رئدديس 

 .هد23/3/1302ولارير  34ايوان المو فين رقا 
 

 :يقرر ما يأتي
 

 .المرفقة لهذاالموافقة على مشروع نظام جوازات السار السياسية والخاصة بالصيغة  – أولا 
 .وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرفقة لهذا – ثانياا 
 

 ولما ذكر حرر ، ، ، 
 
 

 النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
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 جوازات السار السياسية والخاصةام ةةنظ
 
 

 :المادة األولى
ت خاصدددة ةااء لمدددنح الاكومدددة ال دددواسات الأياأدددية والخاصدددة بقصدددا اصدددول أصددداابها ا ددد  لأدددهيف 

 .مهمالها أو باكا مراكسها ال خصية
 

 :المادة الثانية
 :ُلمنح  واسات الأفر الأياأية لأل خا  ا،ل  بيانها 
 .أفراا العائ ة المالكة - أ
 .الوسراء ومأل ارل  فلة الم ك الخاصين العام ين والأابقين - ا

 دددر العددام ون أدددواء كددانوا فددد  الأددفراء والدددوسراء المفوضددين ومدددو ف  المددرلبلين المملددداسة والخامأددة ا - ت
 .مهمات رأمية أو ف  أفرات اااية

 
 :المادة الثالثة

 :ُلمنح  واسات الأفر الأياأية لأل خا  ا،ل  بيانها ف  المهمات الرأمية
 .اام   البريا الأياأ  - أ
 .أاضاء الأ ك الأياأ  - ا

 
 :المادة الرابعة

 :ُلمنح  واسات الأفر الخاصة لألل  بيانها
 .الاااية ا رة ال  الرابعة ا رة العام ين الذين ي م ها ن اا المو فين العاا مو ف  المرالا - أ
 .أاضاء الأ ك ا اارل العام ين ف  ممل يات  فلل  بالخار  - ا

 .أاضاء الأ ك الأياأ  ف  الااخل إذا كانوا ف  المرلبة الأابعة فما فوق - ت

 . مو ف  المرلبلين المملاسة والخامأة ا رة الأابقين - ن
 

 :الخامسةالمادة 
ُلمددنح  ددواسات الأددفر الخاصددة فدد  المهمددات الرأددمية لر ددال الأدد ك ا اارل فدد  وسارة الخار يددة وُلمددنح 
كدذلك بندداء ا د    ددا كلداب  مددن الدوسير المخددل  لمدو ف  المرلبددة الأدابعة فمددا فدوق الددذين ينلدابون إلدد  

 .الخار  ف  مهمات رأمية مكقلة ا لسيا ا   ألة  هور
 



 274 

 :المادة السادسة
ُيمنح الفريق وال واء  واس أفر أياأ  ف  المهمات الرأمية وا  اسات و واس خا  بعا ا االدة ا د  
اللقااا كما ُيمنح من ي غل رلبة سايا أو اقيا  واس أفر خا  ف  المهمات الرأدمية وا  داسات وُيمدنح 

 .من ي غل رلبة قائا إل  رلبة مفسا لان   واس أفر خا  ف  المهمات الرأمية
 

 :المادة السابعة
مددن المددااة ( ا)ي ددوس لاددام   ال ددواسات الأياأددية والخاصددة الددذين ورا ذكددرها فدد  المددااة اللانيددة والفقددرة 

الاصدددول لسو دددالها وأوااهدددا ا ددد   دددواسات أدددفر مأدددلق ة مدددن ندددوع  –اللاللدددة والمددداالين الرابعدددة والأااأدددة 
ن أن يضدددا  اةواا إلددد   دددواس أدددفر  دددواسات أدددفرها أو أن ي  بدددوا إضدددافلها إلددد   دددواسات أدددفرها ويمكددد

السو ة أو أن لصار لها  واسات أفر مألق ة وذلك إلد  أدن اللامندة ا درة بالنأدبة ل دذكور والد  الدسوا  
 . بالنأبة لقنان  الما ا يسلن لات كفالة والاهن الفع ية

 
 :المادة الثامنة

الممل يدات الاب وماأدية الأدعواية فد   المو فين العام ون اللابعون لوسارات أخرى والمعينون كم اقين ف 
 .45الخار  ي بق باقها ما ي بق باق مو ف  وسارة الخار ية العام ين ف  الخار 

 
 :المادة التاسعة

ي ددوس إصدداار  ددواسات أددفر خاصددة أو أياأددية لمددو ف  المكأأددات العامددة بدداقلراح مددن وسيددر الاولددة 
 دد  كلابددة مددن الددوسير المأددئول وفقددًا لقوااددا هددذا ل  ددكون الخار يددة وموافقددة رئدديس م  ددس الددوسراء بندداًء ا

 . الن اا
 

 :المادة العاشرة
 .يمنح بأمر من  فلة الم ك  واسات أفر أياأية أو خاصة لأل خا  الذين يرى مناها لها

 
 :المادة الحادية عشرة

مددنح ينلهدد  المددًا وفدد  كددل الادداات مفعددول  ددواسات الأددفر الأياأددية والخاصددة بانلهدداء المهمددة اللدد  يُ 
ال واس من أ  ها والعواة إل  المم كدة ويعداا ال دواس لدوسارة الخار يدة وا ي دوس اأدلعمال  ل أدفر مدرة أخدرى 
إا بل ايددا صددفايل  ومددنح اام دد  لأ دديرة خددرو ة وا يل دداا ال ددواس الأياأدد  أو الخددا  الممنددوح لمهمددة 

 . رأمية إا ب  ا من ال هة الل  لرلب  بها ل ك المهمة
 

                                                 
 .انظر ما صدر بشأن النظام. هة14/1/4208وتاريخ ( 124)صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم  -  1
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 :ثانية عشرةالمادة ال
لصدددار  دددواسات الأدددفر الأياأدددية والخاصدددة مدددن وسارة الخار يدددة وُلعلبدددر صددداارة بدددأمر صدددااا ال فلدددة 

 .الم ك ولرقا بأرقاا مأ أ ة ولأ ل ف  أ فت خاصة
 

 :المادة الثالثة عشرة
 .لع   لأ يرات الخرو  لاام    واسات الأفر الأياأية والخاصة من وسارة الخار ية

 
 :ة عشرةالمادة الرابع

 –لصار وسارة الخار ية قرارًا ُيعين في   دكل  دواسات الأدفر الأياأدية والخاصدة ولصدار ل دك ال دواسات 
 . بال غلين العربية وا ن  يسية

 
 :المادة الخامسة عشرة

ينله  العمل ب واسات الأدفر الأياأدية أو الخاصدة الااليدة الممنوادة ة دخا  ا يأدلاقونها بمقلضد  
ااة وُيأددللن  مددن ذلدك  ددواسات أددفر أولئددك اة ددخا  المو دواين فدد  خددار  المم كددة انددا أاكداا هددذا الن دد

ن ر هذا الن اا فلأق  صفايات  واسالها انا اوالها إل  المم كة  ري ة أا لملدا إقداملها فد  الخدار  
 .أكلر من ألة أ هر بعا لارير لنفيذ هذا الن اا

 
 :المادة السادسة عشرة

ولدددارير ( 51)ا ال دددواسات الأياأدددية والخاصدددة الصددداار بالمرأدددوا الم كددد  رقدددا ُي غددد  هدددذا الن ددداا ن دددا
 .هد والقرارات واةوامر المخالفة ةاكام 1/3/1331
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 ما صدر بشأن النظةام
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 هة14/1/4208وتاريخ  124قرار رقم 
 

 إن مجلس الوزراء 
 

ة لهددذا ب ددأن   ددا وسارلدد  الددافاع وال يددران والمعددار  بعددا اا ددفع ا دد  المعام ددة المرافقدد
معام ددة مو فيهددا الم اقددين بأددفارات  فللدد  فدد  الخددار  معام ددة مددو ف  وسارة الخار يددة فيمددا يلع ددق 

 .بال واسات الأياأية والخاصة
ولدددددارير  4/1/1/14033/3وبعدددددا اا دددددفع ا ددددد  خ ددددداا وسارة الخار يدددددة بخ ابهدددددا رقدددددا 

  إمددا االمدداا الرفددع مددن قبددل كددل وسارة اددن كددل االددة معينددة أو االمدداا هدددة الددذل رأت فيدد0/11/02
لعددايل المددااة اللامنددة مددن ن دداا  ددواسات الأددفر الأياأددية والخاصددة الصدداار بالمرأددوا الم كدد  رقددا 

هدة بقصا مأاواة منأوب  الدوسارلين المدذكورلين أو الدوسارات اةخدرى بمدو ف  22/4/02ف   11/ا
 .ف  الخار  بالنأبة لهذا الموضوع وسارة الخار ية العام ين

هدددة 22/2/01ولددارير  331وبعددا اا ددفع ا دد  خ دداا أددمو وسيددر الددافاع وال يددران رقددا 
الملضددمن أنددد  ن ددرًا للعددداا ال هددات المأدددلفياة مددن ن ددداا ال ددواسات الأياأدددية والخاصددة ف نددد  يقلدددرح 

 يدران و يرهدا مدن الدوسارات ل كيل ل نة من كل مدن وسارة الخار يدة والمعدار  وا ادفا والدافاع وال
خرا دد  بالصدديغة الملكام ددة اللدد  لكفددل اددق المو دد  واددق الاولددة ل ايليددات اللدد   لاراأددة الن دداا واو

 .أوضاها أموه
 

 :يقةرر ما يلةي
 

يرفةةع عةةن كةةةل حالةةة علةةةى حةةدة ول حاجةةةة إلةةى تعةةةديل نظةةام جةةةوازات السةةار السياسةةةية 
 .والخاصة

 

 ولما ذكر حرر ، ، ، 
 

 الوزراءنائب رئيس مجلس 
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 نظةام أمةن الُحةدود
 هة4201
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 12/ م : الرقدا                                                                       
 هة11/2/4201: اللارير

 -----------------
 

 بعون اهلل تعالى
 نحن فيةصل بن عبد العزيةز آل سةعود           

 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                               
  

الصاار بالمرأوا الم ك   ةمن ن اا م  س الوسراء ة اللاأعة ا رةبعا اا فع ا   الماا
 .هد22/11/1311ولارير ( 33)رقا 

 .هد10/2/1304ولارير ( 033)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 
 

- :بما هو آترسمنا 
 

 .بالصيغة المرفقة لهذا أمةن الحةدودالموافقة على نظام  – أولا 
 تنايذ مرسومنا هذا ، ، ، الداخلية ووزير  ،نائب رئيس مجلس الوزراءُكل من على  – ثانياا 
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 هة40/2/4201وتاريخ  022قرار رقم 
 

 إن مجلس الوزراء 
 

لمرفددوع مددن ال  نددة الُمكونددة مددن وسيددر المواصددفت م ددروع أمدددن الاددداوا ابعددا اا ددفع ا دد  
ل  .ووسير ا افا ورئيس هيئة اللأايا وُماير ااا أفح الااوا والأواا 

 
 :ييقرر ما يل

 

 .الموافقة على مشروع نظام أمةن الحةدود بصيغته المرفقة لهذا – أولا 
 .وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرفقة لهذا – ثانياا 

 

 كر حرر ، ، ، ولما ذ
 
 

 النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
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 أمةن الُحةدودام ةةنظ
 

 :المادة األولى
هدا ا ق يميدة بمندع الدُاخول إليهدا أو  ُيقصدا بدأمن الُاداوا إ اكداا الرقابدة ا د  ُاداوا المم كدة العربيدة ومياه 

نهدددددا إا وفدددددق اةن مدددددة المعمدددددول ب هدددددا وابدددددر الُ دددددرق  والمأدددددالك والمدددددوانل والمرافدددددل واةمك ندددددة الُخدددددرو  م 
 .الُمخصصة ل ذلك من ق بل الُاكومة

 
 :المادة الثانية

راأدة الُاداوا البريدة والميداه ا ق يميدة وفدق  فح الُاداوا هدو الُمخدل  مدن بدين قدوات اةمدن الدااخ   با  أ 
 .42القوااا الل  لصُار ب ها ائاة من وسير الااخ ية

 
 :المادة الثالثة

ا خفل بأاكاا الُن ا المعمول ب ها يلعين أن ي لسا الكافة لداى ُمدرور ها ب مندا ق الُاداوا والميداه مع ااا 
 .ا ق يمية بالقوااا الل  لصُار ب ها ائاة من وسير الااخ ية

 
 :المادة الرابعة

ة أو أكلددر مددن ُكددل ُمخالفددة ةاكدداا هددذا الن  دداا أو ال ددوائح اللدد  لصددُار لنفيددذًا لدد  ُيعاقددا ُمرلك بهددا بوااددا
 :العقوبات ا،لية

 .الأ ن ل ُماة أقصاها خمس أنوات - أ
 . رامة أقصاها خمأون أل  لاير - ا

رمان من ُمساولة العمل نهائياً  - ت  .أاا الُرخصة والا 

 .ا يقا  ان العمل مكقلًا ل ُماة ا لل اوس أنة - ن

 .الُمصاارة انا و وا الُمقلض  -  

ا ال ددوائح لفاصدديل العقوبددات فدد  ن  دداق ال ُادداوا المددذكورة مددع و ددوا أن ُيددن  فيهددا ا دد  اددا أاندد  وُلاددا 
 .واا أقص  ل ُكل اقوبة

 
 :المادة الخامسة

دددفح الُاددداوا فددد  أدددبيل ضدددب  أل مدددن ال دددرائا المنصدددو  ا يهدددا فددد  هدددذا الن  ددداا ولوائاددد   لر  دددال أ 
ددفح وفقددًا لمددا لقضدد  ب دد  الماالددان  ن دداا قددوات  مددن( 1ة  2)اللنفيذيددة اأددلعمال القددوة إلدد  اددا اأددلعمال الأ 

 .اةمن الااخ   

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن الِنظام. هة42/2/4141وتاريخ ( 0)وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم ( ودحرس الُحد)إلى ( ِسال  الُحدود)ُعِدل ُمسمى  - 12
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 :المادة السادسة
هات الُمخلصة باللاقيق ولوقيع ال ساءات المنصو  ا يها فد  هدذا الن  داا ولوائاد  اللنفيذيدة  ُلاايا ال  

 .41لصُار ب ها ائاة من وسير الااخ ية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن الِنظام. هة42/2/4141وتاريخ ( 0)وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم ( 2)ُأضيات مادة جديدة برقم  - 12
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 ما صدر بشأن النظةام
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 هة 11/0/420وتاريخ  4192م قرار رق
 

 ن مجلس الوزراء إ
 

الُم دددلم  ة ا ددد  خ ددداا أدددمو وسيدددر الاولدددة ل  دددكون قدددة لهدددذا راف  عام دددة المُ بعدددا اا دددفع ا ددد  المُ 
هدة الُملضمن أن  بعا ُصاور ن  اا أمن الُاداوا أصدبح 21/2/1305ح ولارير /س/311/1الااخ ية رقا 

ددفح ن  امددان يعمددل بمو ب همددا ل ولواب عهددا فيمددا لناولددُ  مددن : األول. ل أ  ن  دداا ُمايريددة مصدد اة خفددر الأددواا 
راأددة الُادداوا البريددة : الثةةانيو. ل ددكيفت واخلصاصددات ددفح الُادداوا با  ن دداا أمددن الُادداوا الددذل خدد  أ 

والباريددة والميدداه ا ق يميددة وخولددُ  صددفاية الن ددر فدد  الُمخالفددات الُمرلكبددة ضددا أاكامدد  وأاكدداا لوائادد  
ا فدد  الن  دداا ولوائادد وفددرل العقو  ومددن الواضددح أن الن  ددامين ُملفسمددان وُمكمددل أادداهما . بدداتة كمددا ُاددا 

اة المأئولية ولأهيل اللنفيذ  .ا،خر فاللفريق بينهما ُيربك العمل ولوايا هما بن  اا وااا من ُمقلض  وا 
  ن  داا أمدن لذا يرى أدموه أن مدن المصد اة لوايدا الن  دامين بن  داا واادا وذلدك ب ضدافة مدااة إلد

ل ولواب عها ولخويل أموه صفاية إصاار ائاة  الُااوا للضمن إلغاء ن  اا ُمايرية مص اة خفر الأواا 
فح الُااوا والأواا ل واخلصاصال  اأا الصيغة الُمرفقة  .بل كيفت أ 

نة أن ن  دداا 5/0/1305ولددارير  232وبعددا اا ددفع ا دد  ُمددذكرة ُ ددعبة الخبددراء رقددا  هدددة الُملضددم 
ل فد  ُكدل مدا يلع دق  الموانل والمرافل والمنائر البارية قا ألغ  صرااة ن  اا ُمايرية مص اة خفر الأواا 
ددمنًا مددا يلع ددق بامايددة  ب لغدداء ن  دداا الُمايريددة إا أن ُ ددعبة الخبددراء لددرى أن ن  دداا أمددن الُادداوا قددا ألغدد  ض 

دددفح الُاددد هدددا الُاددداوا الباريدددة والبريدددة وأن هدددذا الن  ددداا قدددا أندددا  بأ  راأدددة ُاددداوا المم كدددة البريدددة ومياه  اوا ا 
وباللال  ف ن الُ عبة . ا ق يمية وفول وسير الااخ ية صفاية إصاار ال وائح اللنفيذية ل ن  اا أمن الُااوا

هدا وأندُ  ُيغندد   ل ولواب ع  ا لدرى مدا يدااو  صداار مرأدوا م كد  ب لغداء ن  داا ُمايريدة مصد اة خفدر الأدواا 
الددوار اة فدد  ( اةن مددة المعمددول ب هددا)ار مددن م  ددس الددوسراء بايددن يك دد  اددن أن اددن ذلددك األصدداار قددر 

ها ل ولواب ع  ايدُن أن هدذا . المااة اةول  من ن  اا أمن الُااوا ا ل مل ن  اا ُمايرية مص اة خفر الأواا 
دمنًا لدألولة  ذلدك أن ُصداور الن  اا قا ُألغ  بن اا أمن الُااوا ون  اا الموانل صدرااة بالنأدبة ل لدان  وض 

ل دريعين  ايداين ُين مدان لن يمدًا كدامًف مدا يلع دق بدأمن الُاداوا والميداه ا ق يميدة والمدوانل والمرافدل اللد  
هددا قددا لرلددا ا يدد   ل ولواب ع  كددان فدد  الأددابق ياُكمهددا لن دديا وااددا هددو ن  دداا ُمايريددة مصدد اة خفددر الأددواا 

بدر والاالدة هدذا منأدوخًا  م دة ولفصديًف اون اا دة فد  إلغاء الن  امين اةخيرين ل ن  اا الأابق الدذل ُيعل
ددمنًا مبدداأ أو ن  امددًا  الددن  ال ايددا ا دد  هددذا ا لغدداء باالبددار أنددُ  إذا ألغدد  الن دداا ال ايددا صددرااة أو ض 

هددا و ددوا هددذا الن  دداا ُلصددب ح ُم غدداة وفيمددا يخددل  . قانونيددًا ُمعينددًا فدد ن النصددو  اللدد  ُيفلددرل فدد  أاكام 
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لالأ)ب ضافة ك مة  فح الُااوا)بعا ( واا  ف ن الُ عبة لدرى أن ذلدك لدن يدأل  ب ايدا إذ أن هدذه الك مدة ( أ 
 .ُلغن  انها لعبير المياه ا ق يمية الوار ا ف  أياق ن  المااة اةول  لن  اا أمن الااوا
دددفح الُاددداوا ا يقلصدددر اخلصاصددد  ا ددد  الُاددداوا البريدددة فاأدددا دددفح . وا يددد  فددد ن أ  ومدددا ااا أ 

ل المم كة فأيان إيدراا ك مدة الُااوا ي دفح الُاداوا أو ( والأدواا ل)اخل ف  اخلصاص  اماية أواا  بعدا أ 
دددفح )ادداا إيرااهدددا وباالبدددار أن الن  ددداا قدددا اقلصدددر فددد  لأددمية ال هدددة الملدددوفر ب هدددا أمدددن الُاددداوا ا ددد   أ 

 .ف ن ُصاور مرأوا بلعايل هذه اللأمية لا للضح ضرورة ل ( الُااوا
سالة ل بس لدرى ُ دعبة الخبدراء أن ُيصدار م  دس الدوسراء قدرار لفأديريًا يدُن  وبناًء ا   ما لق اا واو

 :ا   ا،ل 
هدددا الصددداار اددداا ) ل ولواب ع  هددددة م غددد  بصددداور 1353ُيعلبدددر ن ددداا ُمايريدددة مصددد اة خفدددر الأدددواا 

ِ  ام  أمن الُااوا والموانل والمرافل والمنائر البارية ا أمدن الُاداوا وُيعلبر وسير الااخ ية وفقدًا لن  دا(. ن 
فح الُااوا واخلصاصال   .ُمخوًا ب صاار ائاة بل كيفت أ 
 .هد10/0/1305ولارير  112وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة اللاضيرية رقا 

 

 :يقةرر ما يلةي
 

ملغي بصةدور . هة2 42يعتبر ِنظام ُمديرية مصلحة خار السواِحل وتواِبعها الصادر عام  – 4
 .د والموانئ والمرافئ والمنائر البحريةنظامي أمةن الُحةدو 

ُيعتبةةر وزيةةر الداخليةةة وفقةةاا لِنظةةام أمةةةن الُحةةةدود ُمخةةولا بَصةةدار لئحةةة بتشةةكيالت ِسةةال   – 1
 .الُحةدود واختصاصاته

 

 ولما ذكر حرر ، ، ، 
 

 النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
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 0/ م : الرقدا                                                                             
 هة42/2/4141: اللارير

 -----------------
 بعون اهلل تعالى

 نحن فةهد بن عبد العزيةز آل سةعود              
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                                      

  
الم كددد  رقدددا  اةأاأددد  ل اكددا الصددداار بددداةمرن ددداا المدددن  (بعينالأدد) بعددا اا دددفع ا ددد  المدددااة

 .هد21/3/1412ولارير ( 01/أ)
 .هد23/2/1414ولارير ( 112/أ)وبعا اا فع ا   اةمر الم ك  رقا 

( 13/أ)الم ك  رقدا  م  س الوسراء الصاار باةمرمن ن اا  (الع رين) بعا اا فع ا   المااة
 .هد3/3/1414ولارير 

ولددددددارير ( 22/ا)ا دددددد  ن  دددددداا أمددددددن الُادددددداوا الصدددددداار بالمرأددددددوا الم كدددددد  رقددددددا  ددددددفع وبعددددددا اا
 .هد24/2/1304

 .هد14/1/1414ولارير ( 12)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 
 

- :رسمنا بما هو آت
 

اريخ وتة( 12/م)الموافقة على إضافة مادة إلى ِنظام أمن الُحدود الصادر بالمرسوم الملكةي رقةم  – أولا 
 :من هذا الِنظام ونُصها ما يلي( 2)هة، ِلُتصبح المادة 11/2/4201
لةةوزير الخارجيةةة بعةةد إجةةراء التحقيةةةق الةةالزم حةةق ِحاةةظ الةةةدعوى كمةةا أن لةةه إيقةةا  تنايةةةذ ) 

 .(الجزاءات أو ُجزء ِمنها إذا رأى ذلك من ُمقتضيات المصلحة العامة 
أينمةةا ورد فةةي ِنظةةام أمةةن الُحةةدود الصةةادر ( الُحةةدود حةةرس)إلةةى ( ِسةةال  الُحةةدود)ُيعةةدل ُمسةةمى  – ثانيةةاا 

 .هة، أو في َيره من األنظمة والقرارات11/2/4201وتاريخ ( 12/م)بالمرسوم الملكي رقم 
 ، ، ، . الوزراء ُكلا فيما يُخصه تنايذ مرسومنا هذانائب رئيس مجلس الوزراء و سمو على  – ثالثاا 
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 هة41/2/4141وتاريخ  22قرار رقم 
 مجلس الوزراء إن 

 

 .هد23/2/1414ولارير  112/بناًء ا   اةمر الم ك  رقا أ
ولدددارير  402/3رقا بددداة مدددن ايدددوان رئاأدددة م  دددس الدددوسراء الدددوار  عام دددة بعدددا اا دددفع ا ددد  المُ و 

 هدد31/1/1412ولارير  س/1415/14رقا ااخ ية ال خ اا أمو وسير لم ة ا   هدة المُ 22/3/1412
 .بعل اللعايفت ا   ن  اا أمن الُااوا ب أن الموافقة ا   إاخال

ولدددارير  241/3رقا بددداة مدددن ايدددوان رئاأدددة م  دددس الدددوسراء الدددوار  عام دددة بعدددا اا دددفع ا ددد  المُ و 
 هدد21/2/1414ولدارير  س/425/21رقدا ااخ يدة ال خ داا أدمو وسيدر لم ة ا د  هدة المُ 22/3/1414

فح الُااوا)ب أن   ا الموافقة ا   لعايل ُمأم   ولغيير هدذه الك مدة فد  مدواا ( ارس الُااوا)إل  ( أ 
 .الن  اا أينما ورات

ولددددددارير  22/اوا الصدددددداار بالمرأددددددوا الم كدددددد  رقددددددا اا دددددد  ن  دددددداا أمددددددن الُاددددددوبعددددددا اا ددددددفع 
 .هد24/2/1304

 .هد0/3/1413س ولارير /21وبعا اا فع ا   الماضر الُمعا ف  ُ عبة الخبراء رقا 
 .هد0/4/1414ولارير  01امة لم   س الوسراء رقا وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة الع

 .هد0/4/1414ولارير  01وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم   س الوسراء رقا 
 

 :لةيرر ما يةيق
وتةاريخ  12/الموافقة على إضافة مادة إلةى ِنظةام أمةن الُحةدود الصةادر بالمرسةوم الملكةي رقةم م – أولا 

 :من هذا الِنظام ونُصها ما يلي( 2)ادة هة، ِلُتصبح الم11/2/4201
لةةوزير الخارجيةةة بعةةد إجةةراء التحقيةةةق الةةالزم حةةق ِحاةةظ الةةةدعوى كمةةا أن لةةه إيقةةا  تنايةةةذ ) 

 .(الجزاءات أو ُجزء ِمنها إذا رأى ذلك من ُمقتضيات المصلحة العامة 
أمةةن الُحةةدود الصةةادر أينمةةا ورد فةةي ِنظةةام ( حةةرس الُحةةدود)إلةةى ( ِسةةال  الُحةةدود)ُيعةةدل ُمسةةمى  – ثانيةةاا 

 .هة أو في َيره من األنظمة والقرارات11/2/4201وتاريخ  12/بالمرسوم الملكي رقم م
 

 .هذاصيغته مرفقة بمشروع مرسوم ملكي بذلك  ُأعدوقد 
 

 رئيس مجلس الوزراء
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 نظةام الُسةجن والتوقي 
 هة4208
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 24/ م : الرقدا                                                                       
 هة14/2/4208: اللارير

 -----------------
 

 بعون اهلل تعالى
 باسم جاللة الملك

 بن عبد العزيةز آل سةعود نحن فةهد           
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                                 

  
 .هد22/5/1303ولارير ( 135/أ) فع ا   اةمر الم ك  رقا بعا اا

الصاار بالمرأوا الم ك   ةمن ن اا م  س الوسراء المااة اللاأعة ا رةبعا اا فع ا   
 .هد22/11/1311ولارير ( 33)رقا 

 .هد3/2/1303ولارير ( 441)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 
 

- :رسمنا بما هو آت
 

 .بالصيغة المرفقة لهذا السجن والتوقي  مع ُمذكرته اإليضاحيةالموافقة على نظام   – أولا 
 على نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ُكلا فيما يخصه تنايذ مرسومنا هذا ، ،   – ثانياا 
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 هة8/2/4208وتاريخ  114قرار رقم 
 

 إن مجلس الوزراء 
 

اللوقيدددد  المرفددددوع مددددن أددددمو وسيددددر الااخ يددددة بعددددا اا ددددفع ا دددد  م ددددروع ن دددداا الأدددد ن و 
 .والاراأات الل  ُأ ريت ا ي 

 
 :يقرر ما يأتي

 
الموافقةةة علةةى مشةةروع نظةةام السةةجن والتوقيةة  مةةع ُمذكرتةةه اإليضةةاحية بالصةةيغة  – أولا 

 .المرفقة لهذا
 .نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرفقة لهذا – ثانياا 

 
 ولما ذكر حرر ، ، ، 

 
 

 النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء                              
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 291 

 السةجن والتوقةي ام ةةنظ
 :المادة األولى

لُنفدذ اقوبدات الأدد ن فد  الأدد ونة ويدواع مددن يصدُار ب دأن  أمددر لوقيد  مددن الُأد  ات الُمخلصددة اور 
 خددفل بالقوااددا الُملع  قددة بُمعام ددة ومددع ادداا ا. اللوقيدد  وذلددك وفقددًا ةاكدداا هددذا الن  دداا وائالدد  اللنفيذيددة

 .اةااان
 

 :المادة الثانية
لُن أ بقرارات من وسير الااخ ية أد ون ل ر  دال وُأخدرى ل نأداء واور لوقيد  ل ر  دال وُأخدرى ل نأداء ا د  
ا الفئادة اللنفيذيدة قوااد داات اللقأديا ا اارل ل مم كدة وُلادا  ا أن ُيراا  ف  إن ائها ااأل ابة لاا دات وا 

إاارة الأدد ون واور اللوقيدد  وأدد فل ها والقوااددا الخاصددة باراأددل هاة وال ددرو  الصدداية ووأددائل الأددفمة 
 .فيها

 

 :المادة الثالثة
ُي ددددر  ا دددد  لنفيددددذ العقوبددددات وأوامددددر اللوقيدددد  مايريددددة اامددددة ل أدددد ون للبددددع وسارة الااخ يددددة ولمددددار س 

اها اخلصاصال ها ف  المنا ق الُمخل  فة بالمم كة بواأ ة أ  هسة لابعة لهاة وذلك  بقًا لألوضاع اللد  ُلادا 
 .الفئاة اللنفيذية

 

 :المادة الرابعة
لددوسير الااخ يددة فدد  ال ددرائا اللدد  لمددس اةمددن الددو ن  أن يددأمر بلنفيددذ الأدد ن واللوقيدد  بواأدد ة إاارة 

فدد  اور خاصددة ولددُ  كددذلك أن يددأُمر بلنفيددذ أدد ن اة انددا ولددوقيفها فدد  أمدداكن خاصددة أو أقأدداا خاصددة 
الأدد ن واللوقيدد ة ويمددارس المددانيون والعأددكريون الُمخلصددون بلنفيددذ اقوبددات الأدد ن وأوامددر اللوقيدد  فدد  

 .ال رائا الل  لمس اةمن الو ن  صفايال ها وفقًا ةاكاا الفئاة اللنفيذية
 

 :المادة الخامسة
وذلددك وفقددًا ةاكدداا لخضددع الأدد ون واور اللوقيدد  ل لفلددي  القضددائ  وا اارل والصددا  واا لمدداا  

 .الفئاة اللنفيذية
 

 :المادة السادسة
ُين ل وسير الااخ ية بقرار ُيصاُره م   أًا أا   ل أد ون لكدون ُمهمل د  إ دراء الاراأدات الخاصدة بل دوير 
اور الأ ن واللوقي  ا   ناو ُياق ق الها  م نهاة وي عُ ها أكلر فعاليدة فد  لقدويا الماكدوا ا ديها وذلدك 

ِ  ما ُياق ق الصالح العاا ف  هذا الم الفضًف ان ا  .قلراح وأائل ُمكافاة ال نوح والعوا وُكل 
 .ويخلار وسير الااخ ية أاضاء الم  س من ذول اللخُصصات الُمخل  فة
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 :المادة السابعة
ا ي وس إيااع أل إنأان ف  أ ن أو ف  اار ل لوقي  أو نق    أو إخفء أدبي   إا بدأمر كلداب  صداار 

  ة الُمخلصةة وا ي دوس أن يبقد  المأد ون أو الموقدو  فد  الأد ن أو اور اللوقيد  بعدا انلهداء من الأُ 
 .الُماة الُماااة ف  أمر إيااا 

خددفء أددبي  ها  ها ونق  هددا واو لبددات إيددااا  ا الفئاددة اللنفيذيددة إ ددراءات إيددااع المأدد ونين والموقددوفين واو وُلاددا 
 .ف  الأ فت الل  ُلعا لهذا الغرل

 
 :ة الثامنةالماد

ي ا أن ُيفل  ُكل  مأ ون أو موقو  قبل ُاخول   الأ ن أو اور اللوقي  وأن يكخذ ما يو دا معد  مدن 
ها إليدد  انددا ا فددرا  اندد  أو ُلأدد ا  نقددوا أو أ ددياء ذات قيمددة ولددواع خسانددة الأدد ن أو اور اللوقيدد  ل لأدد يم 

 .لمن ُيعّينُ  الأ ين
 

 :المادة التاسعة
أددد ون أو الموقدددو  أو يملندددع لأددد يم ة أو ياددداول  يدددره خفيدددة لوصدددي   إليددد  فددد  ُيصددداار مدددا ُيخفيددد  الم

 .الأ ن
 

 :المادة العاشرة
لضع الفئاة اللنفيذية قواادا لقأديا المأد ونين وفقدًا لندوع ال درائا الماكدوا ا ديها مدن أ   هدا وخ ورل هدا 

 .اكوا ا يهاولكرار ارلكاب ها ووفقًا ل ُماا العقوبة ول أُلأس الل  لُيأر لقويا الم
 

 :المادة الحادية عشرة
ددا قبددل ا فددرا  اندد  أن يُمددر ب فلددرة  إذا ساات ُمدداة بقدداء الماكددوا ا يدد  فدد  الأدد ن اددن أربددع أددنينة و  
ا  انلقال لها  إل  ليأير إاما    ف  الُم لمع بعا ا فرا  ان  وُلاأدا هدذه الفلدرة مدن ُمداة العقوبدة وُلادا 

فل هدداالفئاددة اللنفيذيددة ُمدداة هددذه الفلدد ا دد  أن ُيراادد  اللدداُر  فدد  لخفيدد  . رة وكيفيددة ُمعام ددة المأدد ون خ 
 .القيوا أو منح المسايا

 
 :المادة الثانية عشرة

ددددا ُمعام ددددة  ددددا سيددددااة المأدددد ونين والموقددددوفين وُمراأددددفل ها كمددددا ُلضددددع قواا  ا الفئاددددة اللنفيذيددددة قواا  ُلاددددا 
دا يلقدرر لهدا الموقوفين و واس ُاصول ها ا    عاا ا   نفقل ها ال خاصة وارل اائها سيها الخا  فضدًف اما

 .من ُاقوق ومسايا ُأخرى
ر مددنح ُكددل أو بعددل المسايددا الُمقددررة ل موقددوفين الماكددوا ا دديها ب ُمدداا ا  وي ددوس لددوسير الااخ يددة أن ُيقددر 

 .لل اوس أنة ف   رائا ا للأا بالخ ورة
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 :المادة الثالثة عشرة
الاامل ابلااًء من  هور أارال الامل ا يها ُمعام ة  يبة خاصة مدن ايدن ُلعامل المأ ونة أو الموقوفة 

ره الفئاة اللنفيذية  .الغذاء والل غيل ال  لمض  ُماة أربعين يومًا ا   الوضع وذلك وفقًا لما لُقر 
 

 :المادة الرابعة عشرة
ي  ال  لضع ام هدا وُيصدرح لُنقل الاامل المأ ونة أو الموقوفة إل  الُمأل ف  انا اقل راا الوضع ولبق  ف

 . لها ال بيا بالخرو  م ن 
 

 :المادة الخامسة عشرة
ف ها ال  يبُ غ من العمر أنلين ف ذا لا لر دا فد  بقائد  معهدا أو ب دغ هدذا  يبق  مع المأ ونة أو الموقوفة   

ن ُأ  ا ةبي  أو ل من ل  اق اضانل   راًا بعا اةُا  .الأ 
فل أا أو أقار   ع إااى مكأأدات راايدة اة فدالة ا د  أن ُلخ در اةُا ب مكدان ف ن لا يُكن ل    ا يكف ون  أوا 

 .إيااا  
 

 :المادة السادسة عشرة
ددا لضددُعها وسارة الااخ يددة باا ددلراك مددع وسارة العمددل وال ددكون  يكددون ل ددغيل المأدد ونين والموقددوفين وفددق قواا 

 .اا لمااية
 

 :لسابعة عشرةالمادة ا
اور اللوقي  أن لكفل ُمااف دة الُمأدّ ا فد  الأد ن أو اور اللوقيد  ا د  إقامدة ي ا ا   إاارات الأ ون و 

 . عائر ه الاينية ا أفمية وأن ُلهيل ل  الوأائل الفس مة ةاائ ها
دددا أو أكلدددر مدددن الدددُاااة الُملخصصدددين فددد  الدددااوة إلددد  اهلل وهاايدددة  ويكدددون ل ُكدددل  أددد ن أو اار ل لوقيددد  ُمر  

 .ة وُمراقبة أاائ ها ل عائر ها الاينيةالنفوس وال ها ا   الفضي 
 .كما يكون ل  أخصائ  أو أكلر ف  الع وا اا لمااية والنفأية ا   الو   الذل لُبينُ  الفئاة اللنفيذية

 

 

 :منة عشرةالمادة الثا
هدات الُمخلصدة المأددئولية ادن اللع ديا واللوايددة منداه ج اللع ديا وال للقيدد  لضدع وسارة الااخ يدة باالفداق مددع ال  

 .ااخل الأ ون واور اللوقي 
ددا واو ددراءات ااملاانددات بالنأددبة ل مأدد ونين والموقددوفين فدد  المرااددل الاراأددية  ا الفئاددة اللنفيذيددة قواا  وُلاددا 

 .الُمخل  فة
نهدددا المأددد ونون  ولُن دددأ فددد  ُكدددل  أددد ن واار ل لوقيددد  مكلبدددة لادددول ُكلبدددًا اينيدددة وا ميدددة وأخفقيدددة ليأدددلفيا م 

هاوالموقوفون ف    .أوقات فرا  
وُيأمح ل مأ ونين أو الموقوفين باألا ضار ُكلا أو ُصدا  أو ُمأد فت ا د  نفقدل ها الخاصدة وذلدك وفقدًا 

ره الفئاة اللنفيذية  .لما لُقر 
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 :المادة التاسعة عشرة
هددات الُمخلصددة بددرام ج ل خامددة اا لماايددة ااخددل الأدد ون واور  لضددع وسارة الااخ يددة باللنأدديق مددع ال  

 .ي ة وُةأرة المأ ونين والموقوفيناللوق
 

 :عشرونالمادة ال
هددا ا دد  المأدد ون أو الموقددو  فدد  االددة إخفل دد  بالن  دداا ااخددل الأدد ن أو  ال ددساءات اللدد  ي ددوس لوقيع 

 :اار اللوقي  ه 
نفراال ل ُماة ا لسيا ا   خمأة ا ر يوماً  -1  .الابس اا 
رمددان مددن ُكددل أو بعددل إمليدداسات السيددارة واللراُأدد -2 اها الفئاددة الا  ل و ير هددا مددن ا مليدداسات اللدد  ُلاددا 

 .اللنفيذية

 .ال  ا بما ا يسيا ا   ا ر   اات -3

وف  االة ل كرار المأد ون أو الموقدو  ارل كداا الُمخالفدات أو الخدرو  ادن الن  داا ا د  نادو ُينبدل ادن 
 .للنفيذيةخ ورل   ُيرفع اةمر ل ااك ا ا اارل الخاذ ما يراه وفقًا ةاكاا الفئاة ا

نفدددراال  وي دددوس فددد  هدددذه الاالدددة با ضدددافة إلددد    دددا المأددد ون أو الموقدددو  ُمضددداافة ُمددداة الادددبس اا 
رماندد  مددن ُكددل إمليدداسات السيددارة واللراُأددل و ميددع ا مليدداسات اُةخددرى اللدد  لُق ُرهددا الفئاددة اللنفيذيددةة مددع  وا 

رمان  كذلك من ااألفااة من ن  اا ا فدرا  لادت  در  المنصد و  ا يد  فد  المدااة الخامأدة والع درين ا 
ا الفئاددة اللنفيذيددة . مددن هددذا الن  دداا ل خددا  العقوبددات اللدد  لوقددع ا دد  المأدد ونة وُلاددا  ولُقيددا فدد  أدد  

 .قوااا ااخلصا  بلوقيع ال ساءات
ة  وي وس ل ُماير الأ ن أن يدأُمر بلكبيدل المأد ون أو الموقدو  باايدا اةيدال إذا وقدع مند  هيدا  أو لعدا 

 .أااة( 12) ي وس أن ُل اوس ُماة اللكبيل النين وأبعين وا
 

 :الحادية والعشرونالمادة 
 .ا ي وس أن يكخر ا  راء ا اارل ا فرا  ان المأ ون أو الموقو  ف  الوقت الُمااا

 
 :ثانية والعشرونالمادة ال

ا الخاصة بالراايدة اا لماايدة والصداية ل ا الفئاة اللنفيذية القواا  هدا ُلاا  ف    مأد ونين والموقدوفين وا 
ا اةاوال الل  ي وس فيها إافاء المأ ون من العمل هاة كما ُلاا   .ااخل الأ ون واور اللوقي  وخار   

ددا الخاصددة بددا فرا  الصددا  اددن اة ددخا  الُمصددابين بددأمرال  ولضددع الفئاددة اللنفيذيددة كددذلك القواا 
ددسها ا ددسًا ُك يدداً  ا ايددال ها بددالخ ر أو ُلع   ة ا دد  أن يددلا الك دد  اوريددًا ا دد  الُمفددر  اندد   ااالدد  إلدد  ُلهددا 

 .الأ ن أو اور اللوقي  اناما لأمح االُل  الصاية ب ذل ك
 :ثالثة والعشرونالمادة ال
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وا د  ُمداير الأد ن رفدع هدذا . إذا لوف  المأ ون أو الموقو  في دا إادااا لقريدر  بد  لفصدي   ب دذل ك
هدددة الُمخلصدددة مدددع إ ددد عار أهدددل المأددد ون أو الموقدددو  ل اضدددور ل لأددد يا ُ للددد ة فددد ذا لدددا اللقريدددر إلددد  ال  

هة الكائن ب ها الأ ن أو اار اللوقي   .ياُضروا ف  الوقت الُمااا ُاف نت الُ لة ف  م قبرة بال  
ا الصاة العامة  .وا ُيأمح ةهل الملوف  بنقل ُ لل  إذا كانت ُمصابة بمرل وبائ  أو كان نقُ ها ُيها 

 

 :بعة والعشرونالمادة الرا
ُيفر  ان المأ ون أو الموقدو  قبدل ُ هدر اليدوا اللدال  انقضداء العقوبدة أو ُمداة ا يقدا ة وذلدك مدا لدا 
يصُار افو ااا ان ال ريمة أو العقوبة أو ُ سء م نها فيلا ا فدرا  ادن المأد ون أو الموقدو  فد  الوقدت 

 .الُمااا بقرار العفو
 

 :المادة الخامسة والعشرون
سير الااخ ية أن ُيقدرر ا فدرا  لادت  در  ادن أل ماكدوا ا يد  بعقوبدة الأد ن إذا أمضد  فد  ي وس لو 

ه فد  الأد ن يدااو إلد  الل قدة بلقدويا نفأد ة وذلدك  الأ ن لفلة أرباع ُماة العقوبة وكان ُأ وك  ألنداء و دوا 
 .ما لا يُكن ف  ا فرا  ان  خ ر ا   اةمن العاا

ضداها الُمفدر  اند  لادت  در  فد  الأد ن ادن ل أدعة أ دُهرة وا ي دوس وي دا أن ا لق دل الُمداة اللد  أم
منح ا فرا  لات  ر  إا إذا أوف  الماكوا ا يد  ب ميدع االلسامدات الماليدة الُملرل بدة ا د  ال ريمدة اللد  

 .ُاكا ا ي  من أ   ها
بات الل  لفر ل ا   الُمفر  ان  مدن ايدن إقام ا قرار ا فرا  لات  ر  الوا   لد  و ريقدة لعيُّ دُ  وُياا 

 .وضمان اأن أيلر ه وُأ وك  
ُل ا د  أدوء ُأد وك    داس لدوسير الااخ يدة إصداار قدرار ب ااالدد  إلد  الأد ن  لمداا  ف ذا لبت وقدوع مدا يدا 

 .الُماة الماكوا ب ها ا ي 
 

 :سادسة والعشرونالمادة ال
 .كوا ب ها ا ي ُلخصا الُماة الل  يقضيها الموقو  ف  اار اللوقي  من الُماة الما

 

 :السابعة والعشرونالمادة 
راأددددة المأدددد ونين أو  فدددد  الُمك فددددين با  ي ددددوس ل ُمخلصددددين بددددااخل الأدددد ون واور اللوقيدددد  ولر  ددددال الا 

 :الموقوفين أن يألعم ون أأ  ال ها النارية ضا المأ ونين أو الموقوفين ف  اةاوال ا،لية
 .ا لا يكن ف  مقاور ها صُاها بوأائل ُأخرىصا ه وا أو ُمقاومة مصاوبة باألعمال القوة إذ -1
 .منع الف رار إذا لا ُيمك ن منُع  بوأائل ُأخرى -2

راأددة إ ددفق  وي ددا إ ددفق النددار أوًا فدد  الفضدداءة فدد ذا لددا ُي ددال ذلددك  دداس لأل ددخا  الُمك فددين بالا 
 .ااولل  الف رارالنار ف  ال اه أاق  المأ ون أو الموقو  أو ياي  بما يوق  ُه وم  أو ُمقامل  أو مُ 

 :منة والعشرونالمادة الثا
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ولُلخدذ إ دراءات اللأايدا . ا ي وس ااالااء ا   المأ ونين أو الموقوفين بأل ندوع مدن أندواع ااالدااء
ضا المو فين المانيين أو العأكريين الذل يبا رون أل ُاداوان ا د  مأد ون أو موقدو  وذلدك مدع اداا 

 .ا يها ف  اةاوال الل  يكون ااالااء فيها  ريمةا خفل بلوقيع العقوبات ال سائية 
 

 :التاسعة والعشرونالمادة 
مددع ادداا ا خددفل بددأل اقوبددة أ ددا يددُن  ا يهددا ن دداا وخددر ُيعاقددا بالأدد ن ُمدداة ا لسيددا ا دد  خمددس 

 :أنوات ُكل من
ل إلدددد  الأدددد ون أو اور اللوقيدددد  أأدددد  اة أو وات ُيمكددددن أن ُلأددددلعمل فدددد   -1 أاخددددل أو ادددداول أن ُيدددداخ 

 .ا خ فل باةمن
رات أو مدواا ممنوادة ب ُمقلضد  الن  داا أو  -2 ل إل  الأ ون أو اور اللوقي  ُمخا  أاخل أو ااول أن ُياخ 

 .ال وائح

 .هرا مأ ونًا أو موقوفًا أو ااول أن يهرا -3

فد  اةمدن فيهدا  ذا كان ال ان  ممن يعم ون ف  الأ ن أو اور اللوقي  أو مدن الُمك فدين باراأدل ها وا  واو
 .ا بالأ ن ُماة ا لسيا ا   ا ر أنواتاوق

 
 :الثالثونالمادة 

 . ُيصار وسير الااخ ية ال وائح اللنفيذية لهذا الن  اا
 

 :الحادية والثالثونالمادة 
 .ُينفّذ هذا الن  اا من لارير ن ر ه ف  ال رياة الرأمية
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 ِنظةام األسِلحة والذخائر
 هة4191

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 298 

 8/ م :  الرقدا                                                                      
 هة40/1/4191: اللارير

 -----------------
 

 بعون اهلل تعالى
 بن عبد العزيةز آل سةعود خةالدنحن             

 السعوديةة ملك المملكة العربيةة                                                 
  

من ن اا م  دس الدوسراء الصداار بالمرأدوا الم كد   اللاأعة ا رة ةبعا اا فع ا   الماا
 .هد22/11/1311ولارير ( 33)رقا 

 .هد21/1/1412ولارير ( 32)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 
 

 رسمنا بما هو آت
 

 .المرفقة لهذا بالصيغة األسِلحة والذخائرالموافقة على نظام  – أولا 
 تنايذ مرسومنا هذا ، ، ،  الوزراء ُكلا فيما يُخصهعلى نائب رئيس مجلس الوزراء و  – ثانياا 
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 هة11/4/4191وتاريخ  22قرار رقم 
 

 إن مجلس الوزراء 
 

فق المقداا الأدام  رقدا بعا اا فع ا     1352/3م روع ن  اا اةأ  اة والذخائر الوار ا و 
 .هد2/11/1300ولارير 

رقددددا  ماضددددر ال  نددددة الوساريددددة الُمرفددددق بخ دددداا أددددمو وسيددددر الااخ يددددةوبعددددا اا ددددفع ا دددد  
 .ة ف  الموضوعهد2/1/1412ولارير  232/س/2

 
 :يقرر ما يلي

 
 .بالصيغة المرفقة لهذا األسِلحة والذخائرالموافقة على مشروع نظام   – أولا 
 .قة لهذافِ ار ته مُ نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغ  – ثانياا 

 

 ولما ذكر حرر ، ، ، 
 
 

 النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
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 األسِلةحة والذخةائرام ةةنظ
 

 الاصل األول
 تعاريف وأحـكام عـامة

 
 :المادة األولى

 :لأرل أاكاا هذا الن  اا ا   اةأ  اة الُمبينة فيما ي  
مال فدد  اةأدد  اة الاربيددة وهدد  اةأدد  اة الناريددة والددذخا - أ ئر والل هيددسات اللدد  ُصددم مت خصيصددًا لفأددلع 

ويُاخل ف  ُاكا اةأد  اة الاربيدة اةأد  اة . العم يات الاربية كالر ا ات والمااف ع والصوارير و ير ها
ددفح ادداا اةأدد  اة الناريددة الفرايددة واةأدد  اة الُم ددار  ا اة ددعة والغدداسات والأددموا وأل أ  اللدد  لأددلخا 

 .ُةخرى ف  هذه المااةإليها ف  الفقرات ا
ق  - ا دا كالُمأاأدات والبنداا  اةأ  اة الفراية وه  اةأ  اة النارية الُمعداة لفأدلعمال مدن ق بدل  دخ  واا 

اه الفئاة اللنفيذية  .العااية وفقًا ل ما ُلاا 

 .أأ  اة الصيا وه  اةأ  اة النارية ذات الأب انة الم أاء والل  ُصم مت أصًف ة رال الصيا - ت

ة اللمرين وه  أأ  اة الر ماية اللد  لن  دق بواأد ة الضدغ  وب داون بداروا أو اةأد  اة اللد  يسيدا أأ  ا - ن
 .مااها ان ا رة أملار وُلألعمل فيها قذائ  ُماببة ذات ركوس  ير معانية

ر والمدداى  -   ددمة أو راضددة كالأدديو  والخنددا   عددة أو لاق بددة أو ُمه   ددفح اةبدديل وي ددُمل ُكددل أااة قا   الأ 
را  .ا والع ص  ذات الاربة والقبضات اةمريكية و ير هاوالا 

رة ذات القيمددة اللاريخيددة واللدد  مضدد  أكلددر مددن لمددانين  - ح اةأدد  اة اةلريددة وهدد  اةأدد  اة الفرايددة الندداا 
ها وأصبح األخاام ها  ير ُممك ن  .اامًا من لارير ُصاور هذا الن  اا ا   ُصنع 

 
 :المادة الثانية

اكوميدة الُمخلصدة ُصدنع أو اأدليراا أو بيدع أو ايداسة أو لدااول أو اقلنداء أو ياُ ر ا    ير ال هات ال
اال ها أو ق  ع  يار ها  .إصفح اةأ  اة الاربية وذخائر ها أو ُمع 

 

 :المادة الثالثة
ياُ ر ا   خير ال هات الاكومية الُمخلصة ُصنع اةأد  اة الفرايدة وأأد  اة الصديا وأأد  اة اللمدرين  - أ

اال ها أو  .ق  ع  يار ها وذخائر ها وُمع 
ياُ ددر بغيددر لددرخي  اأددليراا أو بيددع أو ايدداسة أو لددااول أو امددل أو اقلندداء اةأدد  اة الفرايددة وأأدد  اة  - ا

اال ها أو ق  ع  يار ها وذخائر ها  .الصيا وُمع 

اال ها وق  ع  يار ها أو ذخائر ها - ت  .ياُ ر بغير لرخي  األيراا أأ  اة اللمرين وُمع 
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 :المادة الرابعة
فددق اةن مددة واةوامددر الخاصددة  ددفح الاربدد  والفددرال وذخيرلدد  لأل ددخا  الرأددميين و  ُيأددمح بامددل الأ 

 :بام  ة وي ُمل ذلك
 .أفراا الارس الم ك  - أ
 .ر  ال القوات الُمأ اة وقوات اةمن الااخ    والارس الو ن  وااألخبارات العامة - ا

 .لُمصرح لها من وسير الااخ يةاةخوياء الُمقياة أأماكها ف  إاارة الُم اهاين أو ا - ت

فة رأمية - ن  .اةخوياء اللابعين ل ُاكاا ا ااريين با مارات الُمعينين بص 

فح -    .مو ف  الاكومة الذين يُن  ن  اا ا اارة اللابعين لها ا    واس ام  ها ل أ 
 

 :المادة الخامسة
ددف ح المامددول اكوميددًا وأن ُيأددلعمل فدد   ميددع الادداات الددوار اة فدد  المددااة الأدداب قة ُي ددلر  أن يكددون الأ 

ددفح اها ا اارة الرأددمية اللدد  ينلمدد  إليهددا اامددل الأ  ددا واللع يمددات اللدد  ُلاددا  فددق القواا  كمددا ُي ددلر  أن . و 
فح المامول  .لكون الذخيرة المامولة مما ُيألعمل اااة ف  الأ 

 
 ثانيالاصل ال

 األسلـ حة الفردية وأسلـ حة الصـيد
 

 :المادة السادسة
 ددوس لددوسير الااخ يددة أن ُيددرخ  لأل ددخا  العدداايين باأددليراا أو   ددا أو ايدداسة أو امددل أو بيددع أو ي

اها  داال ها وق  دع  يار هدا وذخائر هداة وذلدك وفقدًا لق دراءات وال درو  اللد  ُلادا  إصفح اةأ  اة الفرايدة وُمع 
 .الفئاة اللنفيذية لهذا الن  اا

 
 :المادة السابعة

يددة اللددرخي  باأددليراا أو   ددا أو ايدداسة أو امددل أو بيددع أو إصددفح أأدد  اة الصدديا ي ددوس لددوسير الااخ 
اها الفئاة اللنفيذية اال ها وق  ع  يار ها وذخائر هاة وذلك وفقًا لق راءات وال رو  الل  ُلاا   .وُمع 

 
 :المادة الثامنة

اال ها وق  ع  يار هد ا وذخائر هدا مقصدور ا د  الأدعوايين األيراا وبيع اةأ  اة الفراية وأأ  اة الصيا وُمع 
اها الفئاددة  ب در  الاصددول ا د  لددرخي  ُمأددبق مدن وسيددر الااخ يددة وفقدًا لق ددراءات وال ددرو  اللد  ُلاددا 

 .ولوسير الااخ ية إلغاء اللرخي  ف  أل وقت اون إبااء اةأباا. اللنفيذية
 :المادة التاسعة
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داال ها أو ق  دع  يار هدا ي ا ا د  الُمدرخ  لد  باأدليراا أو بيدع اةأد  اة الف رايدة أو أأد  اة الصديا أو ُمع 
فددق النمدداذ  اللدد   أو ذخائر هددا الخدداذ كافددة الوأددائل الضددرورية لنق  هددا ولخسيُنهددا ولن دديا أدد فت خاصددة و 
دددها  دددُاها وسارة الااخ يدددة لُددداون فيهدددا الكميدددات الُمأدددلوراة أو الُمباادددة وأأدددماء الُم دددلرين مدددن واق دددع لراخيص  ُلع 

ها وذلك باللأ أل اأا لارير البيع ورقا ولدارير الُرخصدة أو ا ذن الدذل ُأدم ح بمو بد  ل ُم دلرل  وافائ  
اها الفئاة اللنفيذية فح وُكل ذلك وفقًا لق راءات وال رو  الل  ُلاا   .باياسة أو امل الأ 

 
 ثالثالاصل ال

 أسلـ حة التمرين واألسلـ حة األثرية واألسلـ حة البيـضاء
 

 :شرةالمادة العا
ا لخضدددع ايددداسة أو امدددل أأددد  اة اللمدددرين ا ددد  الر مايدددة وذخيرل هدددا ل لدددرخي   دددري ة اددداا إ دددراء أل 

 .43لعايل ف  ولية هذه اةأ  اة أو ُ رق لذخير ها
 

 :المادة الحادية عشرة
ا ي دددددوس اأدددددليراا اةأددددد  اة اةلريدددددة بقصدددددا البيدددددع أو اال دددددار إا بلدددددرخي  مدددددن وسارة الااخ يدددددة وفقدددددًا 

اها الفئاة اللنفيذيةلق راء  .ات وال رو  الل  ُلاا 
 

 :المادة الثانية عشرة
ا لخضددع ام يددات اأددليراا أو بيددع أو ايدداسة أو امددل اةأدد  اة البيضدداء ل لددرخي ة ولددوسير الااخ يددة أن 
ُيخضع ام يات ااأليراا أو البيع للن يمات خاصةة كما أن لُ  أن ياُ ر امدل هدذه اةأد  اة فد  أمداكن 

 .ات ُمعينةأو أوق
 

 رابعالاصل ال
 إصـالح األسلـ حة

 
 :المادة الثالثة عشرة

هنددة إصددفح اةأدد  اة الفرايددة أو أأدد  اة الصدديا أو اةأدد  اة اةلريددة إا بلددرخي  مددن  يخُ ددر ُممارأددة م 
بات الُمرخ  ل  ا الفئاة اللنفيذية  رو  منح اللرخي  ووا    .وسير الااخ يةة وُلاا 

 :المادة الرابعة عشرة

                                                 
 .أُنظر التعديالت التي طرأت على الِنظام. هة11/41/4141وتاريخ ( 21/م)ُعِدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم  - 18
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هنددة إصددفح اةأدد  اة إصددفح  ددفح  -يخُ ددر ا دد  الُمددرخ  لدد  بُمساولددة م  إا بعددا اللاقُددق مددن  -أل أ 
أنُ  ُمرخ  وفد  أاكداا هدذا الن  دااة كمدا ياُ در ا يد  إ دراء أل لعدايل ا د  وليدة هدذه اةأد  اة أو ُ درق 

 .لذخير ها
 

 خامسالاصل ال
 أحـكام خـاصة بالُدبلوماسيين والوفود الرسمـية

 

 :مادة الخامسة عشرةال
ي وس ةاضاء الأد كين الُاب وماأد  والُقنصد   الُمعلمداين لداى المم كدة   دا وايداسة وامدل اةأد  اة  - أ

الفرايدددة وأأددد  اة الصددديا وذخيرُلهدددا الُمعلدددااةة وذلدددك بعدددا الاصدددول ا ددد  لدددرخي  وُي دددلر  الُمعام دددة 
 .بالملل

رة الااخ يددددة بندددداًء ا دددد    ددددا مددددن وسارة يصددددُار اللددددرخي  الُم ددددار إليدددد  فدددد  الفقددددرة الأدددداب قة مددددن وسا - ا
 .الخار ية

دفح الُمدرخ  ب د  إا إلد  اضدو مدن  - ت ا ي وس ةاضاء الأ كين الُاب وماأ  والُقنص   نقل ُم كية الأ 
ذات الب علة الُاب وماأية أو الُقنص ية الُمعلماة لاى المم كةة وف   يدر هدذه الاالدة ي دا إلبدات خدرو  

ندا ا دفح مدن المم كدة ا  دفة الُاب وماأددية أو الأ  ندا سوال الص  نل هداء إقامدة الُمدرخ  لد  فد  المم كدة أو ا 
 .الُقنص ية ان 

 

 :المادة السادسة عشرة
ااا وامددل  ي ددوس ةاضدداء الوفددوا الرأددمية أو العأددكرية أو اة ددخا  الُمك فددين بمهدداا رأددمية اصدد  

عام ددة بالملددل واأددبما لل  بدد  ال ددرو ة أأدد  ال ها الفرايددة الُمعلددااةة وذلددك وفقددًا ل ُعددر  الدداول  وب ددر  المُ 
 .ا   أن يلا إ عار وسارة الااخ ية بذلك ُمأبقاً 

 
 الاصل السادس

 إجـراءات الترخـيص
 

 :لسابعة عشرةالمادة ا
اللدددراخي  باأدددليراا أو بيدددع أو امدددل أو اقلنددداء اةأددد  اة واللددد  ُلصدددار بمو دددا أاكددداا هدددذا الن  ددداا  - أ

نهددا إا الُمددرخ  لد  بالددذاتة ولددوسير الااخ يددة أداا اللددرخي  مكقلددًا أو إلغدداءه   خصدية ا يأددلفيا م 
 .أو إيقاف  أو لقيياه

 .كافة اللراخي  المنصو  ا يها ف  هذا الن  اا م انية - ا
 :منة عشرةالمادة الثا
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فح فورًا ال  ُين ر ف  أمر ه - أ  .ا   الُمرخ  ل  ف  االة أاا اللرخي  أو إلغائ  لأ يا الأ 
هدددات ا دد  مدددن لدددكول إليددد  بددا  - ا رن أو الوصدددية أو أيدددة  ريقدددة ُأخددرى أأددد  اة أو ذخدددائر أن ُي دددعر ال  

 .الُمخلصة بوسارة الااخ ية انها خ فل ُماة لفلة أ ُهر الخاذ ا  راءات الن امية الفس مة
 

 :المادة التاسعة عشرة
فح ف  اةاوال اللالية فح ُم غاة وُيصاار الأ   :ُلعلبر ُرخصة امل الأ 

فح أو ام    من ق بل  خ  وخر  ير الُمرخ  ل إذا لا األع   - أ  .مال الأ 
فح ف   ير ما ُرخ   ب   - ا  .إذا ُاألعم ل الأ 

دفل لفلدة أ دُهر مدن لدارير انل هداء صدفاية اللدرخي   - ت إذا لا ُيقاا الُمرخ    ا ل ايا اللرخي  خ 
 .ما لا ُيقاا ُاذرًا مقبواً 

 

 :عشرونالمادة ال
لخاصة الل  يراها منح لرخي  ل خ  اداال بامدل ر دا ة كمدا أن لدُ  لوسير الااخ ية ف  الااات ا

فح ااال  .ف  ال رو  الل  يراها ضرورية منح لرخي  ل خ  وااا بامل أكلر من أ 
 

 :الحادية والعشرونالمادة 
هددا للصدري  مو ددواات المادل فدد  االدة أدداا اللددرخي   ا الفئاددة اللنفيذيدة ال ريقددة الوا دا أل باا  ُلادا 

ا أو بيدددع اةأددد  اةة أو وفددداة الُمدددرخ  لددد  بااأدددليراا أو البيدددعة وكدددذا االدددة اللنددداُسل ادددن المادددل أو باأدددليرا
دددفح الُمدددرخ  بددد  . ا فدددفس هدددا فددد  االدددة ُفقددداان الُرخصدددة أو الأ  ا ا  دددراءات الوا دددا ال خاذ  كمدددا ُلادددا 

 .ووا بات الُمرخ  ل  ف  هذه الااات
 

 سابعالاصل ال
 الُعـقوبــات

 
 :نية والعشرونثاالمادة ال

نهدددا أو ذخائر هدددا إلددد  ااخدددل المم كدددة بقصدددا ُكددد دددن يقدددوا بلهريدددا أأددد  اة اربيدددة أو فرايدددة أو ق  دددع م  ل مد
ا خفل أو ااالااء ا د  اةمدن الدااخ   أو ا فأداا فد  اةرل ُيعاقدا بالأد ن ُمداة ا لق دل ادن خمدس 

وا لل دداوس مددائل  ألدد  ( 1110111) أددنوات وا لل دداوس لفلددين أددنة وبغرامددة ا لق ددل اددن مائددة ألدد  لاير
 (.2110111)لاير 

ددن يقددوا بُصددنع أو ل ميددع أو بيددع أو  ددراء أو ايدداسة اةأدد  اة الاربيددة أو  ويأددرل هددذا الُاكددا ا دد  ُكددل مد
 .الفراية أو ذخائر ها أو ق  ع م نها لذات القصا المذكور ف  صار هذه المااة

 :ثالثة والعشرونالمادة ال
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أو ب اداى ( 2110111)ا لل اوس ا رين أنة وب غرامة ا لل اوس مدائل  ألد  لاير  ُيعاقا بالأ ن ُماة
 :هالين العقوبلين

 .ل مدن يقوا بلهريا أأ  اة اربية أو ق  ع م نها أو ذخائر ها إل  ااخل المم كة بقصا اال اركُ  - أ
 .ل مدن يقوا بُصنع اةأ  اة الاربية أو ذخائر ها أو ق  ع  يار هاكُ  - ا

 

 :رابعة والعشرونالمادة ال
أو ب اداى ( 1110111)ُيعاقا بالأ ن ُماة ا لل اوس ا ر أدنوات وب غرامدة ا لل داوس مائدة ألد  لاير 

 :هالين العقوبلين
 .ل مدن يقوا بلهريا أأ  اة فراية أو ق  ع م نها أو ذخائر ها إل  ااخل المم كة بقصا اال اركُ  - أ
 .ئر ها أو ق  ع  يار هال مدن يقوا بُصنع اةأ  اة الفراية أو ذخاكُ  - ا

 

 :المادة الخامسة والعشرون
أو ( 110111)ُيعاقددددا بالأدددد ن ُمدددداة ا لل دددداوس خمددددس أددددنوات وب غرامددددة ا لل دددداوس ا ددددرة وا  لاير 

 :ب ااى هالين العقوبلين
 .ل مدن يقوا بلهريا أأ  اة الصيا أو ق  ع  يار ها أو ذخائر ها إل  ااخل المم كة بقصا اال اركُ  - أ
ددنُكدد - ا يقددوا ب اخددال أأدد  اة اربيددة أو فرايددة أو ذخيددرة هددذه اةأدد  اة إلدد  المم كددة بقصددا ااأددلعمال  ل مد

 .ال خص ة اون الاصول ا   لرخي 

 .ل مدن يقوا بُصنع أأ  اة الصيا أو ق  ع  يار هاكُ  - ت

ا ل مدن يقوا ب اخال لعايل ا   ولية أأ  اة الصيا أو أأ  اة اللمرين أو ُ رق لذخير ها بقصدا  ع  هدكُ  - ن
 .أ ا ُخ ورة

 

 :سادسة والعشرونالمادة ال
أو ب اداى هدالين ( 50111)ُيعاقا بالأ ن ُمداة ا لل داوس أدنلين وب غرامدة ا لل داوس خمأدة وا  لاير 

ددفح  ددفاًا بدداون لددرخي ة فدد ن كددان الأ  ددن امددل أو ادداس أو أاددرس أو بدداع أو أ ددلرى أ  العقددوبلين ُكددل مد
أو ( 510111)ا ر أنواتة أو بغرامة ا لل داوس خمأدين ألد  لاير اربيًا اوق ا بالأ ن ُماة ا لل اوس 

 .ب ااى هالين العقوبلين
 

 :السابعة والعشرونالمادة 
أو ب ادداى هددالين ( 50111)ُيعاقددا بالأدد ن ُمدداة ا لل دداوس أددنة وب غرامددة ا لل دداوس خمأددة وا  لاير 

 :العقوبلين
فح الُمرخ  ل  بام   ف - أ  .   ير الغرل الُمرخ  لُ  ب  ُكل مدن يقوا باألعمال الأ 
 .ُكل مدن يقوا بفلح مال ل لاريا ا   أأ  اة الصيا أو اللمرين اون الاصول ا   لرخي  بذلك - ا

 .ُكل مدن يقوا ب اخال أأ  اة لمرين بالُ م ة إل  المم كة اون الاصول ا   لرخي  بذلك - ت

 .ي  بذلكُكل مدن يقوا بُمساولة م هنة إصفح اةأ  اة اون الاصول ا   لرخ - ن
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 .ُكل مدن يقوا ب صفح اةأ  اة اون الللُبت من أنها ُمرخصة -  

دن يقدوا ب اخدال هدذه اةأد  اة أو ذخيرل هدا إلد   - ح ُكل مدن يقوا بُصنع ذخيرة أأ  اة الصياة وكدذلك ُكدل مد
 .المم كة بقصا ااألعمال ال خص  اون لرخي  بذلك

فح فرال ُمرخ  ف  الصيا - خ  .ُكل مدن يقوا باألعمال أ 

 .ل مدن يقوا باأليراا اةأ  اة اةلرية اون لرخي كُ  - ا

ُكددددل ُمددددرخ  لدددد  باأددددليراا أو بيددددع أو ايدددداسة أو إصددددفح أأدددد  اة إذا خددددال  أل  ددددر  مددددن  ددددرو   - ذ
 .اللرخي 

 
 :منة والعشرونالمادة الثا

 (:10111)ُيعاقا ب غرامة ا لل اوس أل  لاير 
فح ولا يلقاا ب  - أ ها خفل لفلة أ ُهرُكل مدن انلهت ُماة ُرخصة ام    ل أ   . ا ل ايا 
دددفح ولدددا يلقددداا ب  دددا  - ا دددن انلهدددت ُمددداة الُرخصدددة الممنوادددة لددد  باأدددليراا أو بيدددع أو إصدددفح الأ  ُكدددل مد

ها  .ل ايا 

دفح بدا رن أو الوصدية ولدا ُيأد  ا  - ت دن ول إليد  أ  ُكل مدن ُأا ا اللرخي  الممندوح لد  أو ُألغد ة وُكدل مد
فح لقمارة  .الأ 

فا  الُمرخ  ل  ب   ولا ُيب غ الُأ  ات بذلك خ فل خمأة ا ر يوماً ُكل مدن ا  ا بفقا  - ن  .أ 

مدة اُةخدرى ولوائاد  اللنفيذيدة ممدا ا يقدع لادت  -   ُكل مدن ُيخال   أل ُاكا مدن أاكداا هدذا الن  داا واةن  
 .العقوبات الأاب قة

 

 :التاسعة والعشرونالمادة 
دفح أو اةأد  اة المضدبو ةة  ف   ميع الُمخالفات المنصو  ا يها ف  هذا الن  داا ل درل ُمصداارة الأ 

ددفة  يددر م ددرواة فُلصدداار وأددي ة النقددلة وفدد   فدد ذا كانددت الُمخالفددة لهريددا أأدد  اة أو إاخال هددا ل مم كددة بص 
ا الغرامدة وفقدًا ل مدواا الأداب قة أن ُلادادا  رامدة ا لل داوس لفلدة أملدال قيمدة  هذه الاالة ي وس بداًا مدن لادا 

ها ولو ل اوس ذلك الاا اةقص  الُمقرر ل غرامة اةأ  اة الل   . رى ضب  
 

 :الثالثونالمادة 
ُيعاقا بالأ ن ُماة ا لل اوس أنة وبغرامة ا لسيا ان أل  لاير أو ب ااى هالين الُعقدوبلين ُكدل مدن لدا 

لهداة  ُيخب ر الُأ  ات الُمخلصدة بمع ومدات لايد  ادن أل ُملدا رة باةأد  اة بداون لدرخي  وادن أل لهريدا
ولددوسير الااخ يددة لقريددر ُمكافددأة ا لسيددا اددن قيمددة الغرامددة الماكددوا ب هددا لمددن ُيب  ددغ اددن ُمخالفددات اال  ددار 

اانة الُمخال فين  .باةأ  اة أو لهريب ها إذا أاى إبف    إل  ضب  اةأ  اة واو
 

 :الحادية والثالثونالمادة 
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الدوار اة فد  هدذا الن  داا بدذات الُعقوبدة الُمقدررة لهدذه ُيعاقا ُكل مدن ُي دار ك فد  ارل كداا إاداى الُمخالفدات 
 .الُمخالفة

 

 :الثانية والثالثونالمادة 
دددا الُمخالفدددة أادددا مدددو ف  الاولدددة  يوقدددع الادددا اةقصددد  ل عقوبدددات الُمقدددررة فددد  هدددذا الن  ددداا إذا كدددان ُمرلك 

امدة إا  المانين أو العأكريينة وي وس فص   من الو يفة العامة بقرار من وسير الااخ يدة وا ُيعداا إلد  الخ 
 .بقرار من الوسير الُمخل  وبعا مرور لفن أنوات ا   انل هاء لنفيذ الُاكا با اانة

 

 :الثالثة والثالثونالمادة 
ذا ُاكددا ا يدد  بلبددوت  ُياددال الُمخددال   ةاكدداا هددذا الن  دداا إلدد  الماكمددة ال ددراية ل ُاكددا بلبددوت ا اانددة واو

 دك ُ ها وسيدر الااخ يدة مدن لدفن أاضداء يكدون مدن بيدن ها الندان مدن المدكه ين فد  ا اانة ُياال إل  ل ندة يُ 
قداار العقوبدة فد  الُاداوا المنصدو  ا يهدا فد  هدذا الن  داا ورفدع ااقلدراح لدوسير  الع وا ال راية اقلدراح م 

ب الااخ ية للقرير العقوبة الل  يراها ف  الُااوا الن  امية ولُ  وق  لنفيذ العقوبة ةأباا   .مو  
إذا رأى وسير الااخ ية أن ال ريمدة لأدلاق اقوبدة أ دا مدن الادا اةقصد  الُمقدرر فد  هدذا الن  داا فيرفدع 

 .وفق الُأ  ة ال راية لول  اةمر. اةمر ل مقاا الأام  للقرير العقوبة
 

 :الرابعة والثالثونالمادة 
ُراددداة  يدددر الأدددعوايين بامدددل لدددوسير الااخ يدددة الأدددماح لمدددن  دددرت العدددااة ا ددد  ام  هدددا الأدددفح مدددن ال

دددا و دددرو  ذلدددك  أأددد  ال ها العاايدددة اأدددبما لل  بددد  ال دددرو  ااخدددل المم كدددة ولضدددع الفئادددة اللنفيذيدددة قواا 
ا العامة ل لرخي . الأماح  ويخضع الُرااة الأعوايون ل قواا 

 
 ثامنالاصل ال

 أحـكام انتقـالية
 

 :الخامسة والثالثونالمادة 
رات والفروع الل  ُلك د  بلنفيدذ أاكداا هدذا الن  داا ولاايدا مندا ق اخلصدا  لوسير الااخ ية إااان ا اا

 .وصفايات ُكل م نها وفق ُمقلضيات المص اة العامة
 

 :السادسة والثالثونالمادة 
ا وسير الااخ ية بقرار م ن  ُمه ة ل ُكل  من لاي  أأ  اة أو ذخدائر وذلدك للقدايا   دا اللدرخي  ب هدا أو  ُياا 

هة الل  ُيعينها القرارة ف ن ركل ااا اللرخي  ب ها أو كانت ممدا ا ي دوس اللدرخي  ب د  ُلأد ا لأ يم ها ل  
ب ها بمددا ُيعدداال قيمُلهددا هددة الُمخلصددة وُيعددول صدداا  وبعددا انلهدداء الُمه ددة الُم ددار إليدد  لأددرل العقوبددات . ل   

 .الُمقررة ف  هذا الن  اا ا   الُمخالف ين
 :السابعة والثالثونالمادة 
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كددُره فدد  هددذا الن  دداا مددا لددا ياُصددل ا دد  لددرخي  خددا  مددن ياُ دد ر اأددليراا أأدد  اة مددن  يددر مددا ورا ذ 
 .وسير الااخ ية

 
 :الثامنة والثالثونالمادة 

 . ُيصار وسير الااخ ية ال وائح اللنفيذية لهذا الن  اا
 

 :التاسعة والثالثونالمادة 
 .أمية وُي غ  ُكل ما يلعارل مع ُين ر هذا الن  اا ولوائا   اللنفيذية ف  ال رياة الر 
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 التعديالت التي طرأت على الِنظةام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 311 

 
 21/ م : الرقدا                                                                       

 هة14/2/4141: اللارير
 -----------------

 
 بعون اهلل تعالى

 بن عبد العزيةز آل سةعود نحن فةهد           
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                                 

  
مدددن ن ددداا م  دددس الدددوسراء الصددداار والع دددرين  المددداالين اللاأدددعة ا دددرةبعدددا اا دددفع ا ددد  

 .هد22/11/1311ولارير ( 33)بالمرأوا الم ك  رقا 
ولددارير ( 3/ا)ع ا دد  ن  دداا اةأدد  اة والددذخائر الصدداار بالمرأددوا الم كدد  رقددا وبعددا اا ددف

 .هد10/2/1412
 .هد21/12/1412ولارير ( 121)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 
 :رسمنا بما هو آت

 
 :كما يليتعديل المادة العاشرة من نظام األسِلحة والذخائر، بحيث ُيصبح نُصها  – أولا 

تخضةةع حيةةازة أو حمةةل أسةةِلحة التمةةرين علةةى الِرمايةةة وذخيرُتهةةا للتةةرخيم شةةريطة ل ) 
عدم إجراء أي تعديل في آلية هذه األسِلحة أو ُطةرق تةذخيرِها، ولةوزير الداخليةة عنةد 

 (.القتضاء إخضاع بيِعها وحيازِتها وحمِلها للترخيم 
 ا يخصه تنايذ مرسومنا هذا،،على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ُكلا فيم – ثانياا 
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 هة14/41/4141وتاريخ  422قرار رقم 

 إن مجلس الوزراء 
  ولدددددددارير 45/2211/2برقيدددددددة أدددددددمو وسيدددددددر الااخ يدددددددة بالنيابدددددددة رقدددددددا بعدددددددا اا دددددددفع ا ددددددد  

هدددد 14/3/1412ر ولددارير /1/11113هددد الددوار اة مددن ايدددوان رئاأددة م  ددس الدددوسراء بددرقا 11/1/1412
وسارة أددبق أن وضددعت لن يمددًا لبيددع وامددل أأدد  اة اللمددرين ا دد  الر مايددة فدد  ادداا اللدد   دداء فيهددا أن الدد

( 30)هد وذلك قبل صاور ن  اا اةأد  اة وألبدت ذلدك اللن ديا صدفايُل  ومرونلُد ة وبمدا أن المدااة 1411
 .من ن اا اةأ  اة الصاار بعا ذلك اللن يا قا قضت ب لغاء ك ما يلعارل مع الن  اا

لادداق ذلددك بالمددااة  فدد ن أددموه ي  ُددا ددفح ل لددرخي  واو الموافقددة ا دد  إخضدداع بيددع وامددل ذلددك الأ 
 :العا رة من ن اا اةأ  اة والذخائرة ليكون الن  بالصيغة اللالية

ا لخضع اياسة أو امدل أأد  اة اللمدرين ا د  الر مايدة وذخيرُلهدا ل لدرخي   دري ة اداا إ دراء ) 
هدددا واياسل هددا وام  هدددا أل لعددايل فدد  وليدددة هددذه اةأدد  اة أو ُ دددرق لددذ خير هاة ولدددوسير الااخ يددة إخضدداع بيع 

 (.ل لرخي  
ولدددددارير  3/ائر الصددددداار بالمرأدددددوا الم كددددد  رقدددددا اوبعدددددا اا دددددفع ا ددددد  ن  ددددداا اةأددددد  اة والدددددذخ

 .هد10/2/1412
 .هد13/0/1412ولارير  02وبعا اا فع ا   ُمذك رة ُ عبة الخبراء رقا 

 .هد24/11/1412ولارير  132عامة لم  س الوسراء رقا  فع ا   لوصية ال  نة الوبعا اا
 

 :يقرر ما يأتي
 :كما يليتعديل المادة العاشرة من نظام األسِلحة والذخائر، بحيث ُيصبح نُصها 

ل تخضع حيازة أو حمل أسِلحة التمرين على الِرماية وذخيرُتها للترخيم شريطة عدم إجراء ) 
رق تةذخيرِها، ولةوزير الداخليةة عنةد القتضةاء إخضةاع أي تعديل في آلية هذه األسِلحة أو طُ 

 (.بيِعها وحيازِتها وحمِلها للترخيم 
 

 .نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا
 

 ولما ذكر حرر ، ، ، 
 رئيس مجلس الوزراء
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 ِنظةام الِدفةاع المدنةي
 هة4192
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 49/ م : الرقدا                                                                       
 هة4192/ /49: اللارير

 -----------------
 

 بعون اهلل تعالى
 بن عبد العزيةز آل سةعود نحن فةهد            

 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                                 
  

مدددن ن ددداا م  دددس الدددوسراء الصددداار  اللاأدددعة ا دددرة والع دددرينمددداالين بعدددا اا دددفع ا ددد  ال
 .هد22/11/1311ولارير ( 33)بالمرأوا الم ك  رقا 

فاع المدان  الصداار بالمرأدوا الم كد  رقدا  ولدارير ( 4)وبعا اا فع ا   ن  داا م  دس الدا 
 .هد12/2/1331

دددرة بوبعدددا اا دددفع ا ددد   دددرة الصددداار ن  ددداا المادددفت الُمق  قدددة ل راادددة والُمض  الصددداة والخ  
 .هد13/3/1332ولارير ( 11)رقا  بالمرأوا الم ك 

 .هد23/1/1412ولارير ( 25)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 
 

- :رسمنا بما هو آت
 

 .هذاببالصيغة المرفقة  الدفةاع المدنةيالموافقة على نظام  – أولا 
  .تنايذ مرسومنا هذا الوزراء ُكلا فيما يُخصهو  نائب رئيس مجلس الوزراءسمو على  – ثانياا 

 
 

 التوقيع
 فةهد بن عبد العزيةز
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 هة12/4/4192وتاريخ   1قرار رقم 
 إن مجلس الوزراء 

خ دداا صددااا الأددمو الم كدد  وسيددر  ة ا دد   ددلم  المُ عام ددة الُمرفقددة بهددذا بعددا اا ددفع ا دد  المُ 
فاع المان هد الُمرفق 23/2/1303ولارير  3/21314رقا الااخ ية   .ب   م روع ن  اا الا 

فاع المدددد ولددددارير  4ان  الصدددداار بالمرأددددوا الم كدددد  رقددددا وبعددددا اا ددددفع ا دددد  ن  دددداا م  ددددس الددددا 
 .هد12/2/1331

درة الصداار بالمرأدوا ق   وبعا اا دفع ا د  ن  داا المادفت المُ  درة بالصداة والخ   قدة ل راادة والُمض 
 .هد13/3/1332ولارير  11الم ك  رقا 

الُملع دق بلن ديا الم  دس  هدد12/1/1331ولدارير  0 فع ا   قرار م  س الدوسراء رقدا وبعا اا
فاع المان   .اةا   ل ا 

الخدددا  باُةأدددس  هدددد5/4/1302ولدددارير  531وبعدددا اا دددفع ا ددد  قدددرار م  دددس الدددوسراء رقدددا 
ها ف  االة ااون كوارن  بيعية  .الوا ا إلباا 

رقدا  واةمر الأام  هد12/3/1301ولارير  10301/ا/5رقا  اةمر الأام وبعا اا فع ا   
 .الصاار بل كيل ال  نة الما ية لق الة هد5/4/1300ولارير  1511/ا/5

الُملضددمن الموافقدددة  هددد1/3/1411ولددارير  4421/ا/5رقددا  اةمددر الأددام وبعددا اا ددفع ا دد  
  ُ عبة الخبدراء ادول هد الُمعا ف12/0/1411ولارير  02ا   وضع اللرليبات الوار اة ف  الماضر رقا 

ااساوا  الااصددل فدد  موضددوع ا  الددة واللعددويل اددن اةضددرار النال  ددة اددن الكددوارن ال بيعيددة أو اددن 
فاع المان   .أامال العاو ضمن ن  اا الا 

الخدددا  ب ادددااة  هددد10/11/1414ولدددارير  241وبعددا اا دددفع ا دد  قدددرار م  دددس الددوسراء رقدددا 
فاع المدان  هددد القاضد  بضدا معدال  وسيددر 25/1/1415ولدارير  143ة ورقدا ل دكيل الم  دس اةا د  ل ددا 

فاع المان   .ال كون الب اية والقروية إل  اضوية الم  س اةا   ل ا 
هددد الُمعددا فدد  ُ ددعبة الُخبددراء اددول 12/0/1411ولددارير  02وبعددا اا ددفع ا دد  الماضددر رقددا 

اددن الكددوارن ال بيعيددة أو اددن ااساوا  الااصددل فدد  موضددوع ا  الددة واللعددويل اددن اةضددرار النال ددة 
 .أامال العاو

هد الُمعا ف  الُ دعبة ادول م دروع الن  داا 10/2/1415ولارير  22وبعا اا فع ا   الماضر 
 .المذكور

 .هد2/3/1415ولارير  53وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء رقا 
 .هد23/11/1415ارير ول 133وبعا اا فع ا   ُمذك رة ُ عبة الخبراء رقا 
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 .هد21/1/1415ولارير  05وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء رقا 
 .هد21/1/1412ولارير  11وبعا اا فع ا   ُمذك رة ُ عبة الخبراء رقا 

 يقرر ما يلي
 .هذاببالصيغة المرفقة  الِدفاع المدنيظام نِ الموافقة على  –   أولا 
 .هذابته مرفقة يغمشروع مرسوم ملكي بذلك صنظم  –   ثانياا 
وتةةةةاريخ  112هةةةةة، ورقةةةةم 42/4/4282وتةةةةاريخ  0ُتلغةةةةى قةةةةرارات مجلةةةةس الةةةةوزراء رقةةةةم  –   ثالثةةةةاا 

هةة اعتبةاراا مةن تةاريخ ناةاذ ِنظةام الةِدفاع  2/419/ 1وتاريخ  412هة، ورقم 0/44/4191
 :منالمدني، وُيشكل اعتباراا من هذا التاريخ مجلس الِدفاع المدني 

 رئيسةاا  وزير الداخليةة
 عضةواا  وزير المالية والقتصاد الوطني

 عضةواا  وزير التخةطيط
 عضةواا  وزير الشؤون البلدية والقروية

 عضةواا  وزير الصةحة
 عضةواا  وزير الزراعة والمياه

 عضةواا  وزير التةجارة
 عضةواا  وزير الصناعة والكهرباء

 عضةواا  وزير المواصةالت
 عضةواا  رئيس الحرس الوطني الُمساِعدنائب 

 عضةواا  رئيس هيئة األركان العامة للجيد
 عضةواا  ُمدير األمةن العةام

 عضةواا  ُمدير عةام الِدفاع المدني
وتةةةةاريخ  40809/م/ إلغةةةةاء اللجنةةةةة المحليةةةةة لإلَاثةةةةة الُمشةةةةكلة بةةةةاألمر السةةةةامي رقةةةةم  –  اا رابعةةةة

هةةة اعتبةةاراا مةةن تةةاريخ ناةةاذ ِنظةةام 1/4200/ وتةةاريخ  99 2/م/ هةةة، ورقةةم 42/8/4202
مةةن قةةرار مجلةةس وزراء الصةةحة العةةرب ورقةةم ( 2)الةةِدفاع المةةدني، ويةةتم مةةا جةةاء فةةي المةةادة 

م والخةام بَنشةاء لجنةة 4022فبرايةر  11-19الُمنعقد في طرابُلس ِخالل الاترة من ( 49)
 .از الِدفاع المدنيمحلية لإلَاثة تختم بأعمال اإلَاثة على مستوى الدولة عن طريق جه

ُينقل موظاو اللجنة المحلية لإلَاثةة وميزانيِتهةا ومالهةا مةن حقةوق ومةا عليهةا مةن التزامةات  – خامساا 
 .إلى جمعية الهالل األحمر السعودي اعتباراا من تاريخ نااذ ِنظام الِدفاع المدني
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فاع المدني بالتنسةيق مةع األمانةة يقوم مجلس الِدفاع المدني اعتباراا من تاريخ نااذ ِنظام الدِ  – سادساا 
مةن البنةد ( 2)العامة لتحاد جمعيات الهالل والصليب األحمر العربيةة وفقةاا لمةا جةاء بةالاقرة 

-48الُمنعقد في تونس ِخةالل الاتةرة مةن ( 1)أولا من قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم 
 .هة4199ربيع الثاني  12

لحكوميةةة للُمتضةةررين مةةن الكةةواِرث الطبيعيةةة الُمنظمةةة بقةةرار تسةةتمر لجنةةة صةةر  اإلعانةةات ا –  سةةابعاا 
هة في ُممارسةة أعماِلهةا كمةا وردت فةي القةرار 1/4202/ وتاريخ  89 مجلس الوزراء رقم 

 . حتى نااذ ِنظام الِدفاع المدني
 ُيقتصر بعد نااذ هذا الِنظام عمةل لجنةة صةر  اإلعانةات الحكوميةة للمتضةررين مةن الكةواِرث –   اا منثا

هةةة علةةى تقةةدير 1/4202/ وتةةاريخ  89 الطبيعيةةة الُمنظمةةة بقةةرار مةةن مجلةةس الةةوزراء رقةةم 
األضرار وصر  التعويض للُمستحقين وفقاا لقةرار مجلةس الةوزراء المةذكور وحسةب الترتيبةات 

أما أعمال اإلَاثة وتقديم اإلسةعافات النقديةة . الُمنظمة بينها وبين وكالة الضمان الجتماعي
مةةن المةةادة الرابعةةة عشةةرة مةةن ( ث)قةةوم ِبهةةا جهةةاز الةةِدفاع المةةدني وفقةةاا للاقةةرة أو ِسةةواها في

الِنظةةام، وُيعةةدل مجلةةس الةةِدفاع المةةدني تبعةةاا لةةذلك لئحةةة تنظةةيم اإلجةةراءات الُمتعِلقةةة بصةةر  
اإلعانات الحكومية للُمتضررين من الكواِرث الطبيعة الصادرة بناءا علةى قةرار مجلةس الةوزراء 

 .ر إليهالُمشا 89 رقم 
علةةى وزارة الماليةةة والقتصةةاد الةةوطني ُمراعةةاة المهةةام الجديةةدة الُمسةةندة لجهةةاز الةةِدفاع عنةةد  –  تاسةةعاا 

 .إعداد ميزانيته
ُتشةةكل لجنةةة فةةي وزارة الداخليةةة يشةةترك فيهةةا باإلضةةافة إلةةى وزارة الداخليةةة، وزارة الصةةناعة  – اا عاشةةر 

رة الصةحة ووزارة التجةارة وذلةك إلعةادة ِدراسةة والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزا
 42ِنظام المحالت الُمقِلقة للراحةة والُمِضةرة بالصةحة والخِطةرة الصةادر بالمرسةوم الملكةي رقةم 

هةة فةي ضةوء ِنظةام الةِدفاع المةدني ليواكةب التطةور والتوسةع الصةناعي 48/2/4281وتاريخ 
 .الدراسة إلى مجلس الوزراءوسائر األعمال التي تشهدها المملكة حالياا، وُترفع 

 
 التوقيع
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 الِدفةاع المدنةيام ةةظنِ 
 :المادة األولى

فاع المان  هو م مواة ا  راءات واةامال الفسمة لاماية الُأكان والُممل كدات العامدة والخاصدة مدن  الا 
خل  فدددةة واو الدددة المنكدددوبين ولدددأمين أدددفمة المواصدددفت أخ دددار الارائدددق والكدددوار ن والُادددروا والادددواان المُ 

دد ا وفدد   واالصدداات وأددير العمددل فدد  المراف ددق العامددةة وامايددة مصدداار اللددروة الو نيددة وذلددك فدد  سمددن الأ 
 :ااات الُاروا وال وارئة وي ُمل ذلك ا   أبيل الم لال ا الاصر ما ي  

ا ووأائل ا نذار من اةخ ار والغار  - أ  .ات ال ويةلن يا قواا 
فاع المان  - ا  .إاااا الُمل واين ل قياا بأامال الا 

ددا ووأددائل الأددفمة واةمددن الصددناا  وُمكافاددة الارائددق واو فائ هددا وأامددال ا نقدداذ وا أددعا   - ت لن دديا قواا 
 .وا  الة وُمراقبة الغارات والوقاية ضا أأ  اة اللامير ف  االة الأ  ا والارا

فاع - ن اااا ل كيفت الا   .المان  من ُمخل   ااخلصاصات ول هيسها بالعلاا والوأائل الفس مة إااان واو

اااا ولنفيذ ُخ   ا خفء وا يواء ف  ااات الارا وال وارئ -    .لقييا ا ضاءة والمرورة واو

اارل هددداة وا  دددرا  ا ددد   - ح فاع المدددان ة وبنددداء المخدددابل العامدددة واو إن ددداء ولهيئدددة ُ دددر  ومراكدددس ام يدددات الدددا 
 .لوقاية الُأكان ف  سمن الارا أو الأ  ا المخابل الخاصة

 .لخسين ُمخل   المواا والل هيسات الفس مة األمرار الاياة ف  ااات الارا وال وارئ والكوار ن - خ

سالدة ولار هدا بمدا فد  ذلدك  - ا إاااا ولنفيذ ما ي سا من إ راءات لها   إلد  لاقيدق الأدفمة وُل ندا الكدوار نة واو
 .واهالقايا ا أعا  النقاية أو أ  

فاع المان  - ذ  .األخااا وأائل ا افا للاقيق أهاا  الا 
 

 :المادة الثانية
دفة  ُيقصا بالكار لة المنصو  ا يها فد  هدذا الن  داا ُكدل مدا يادُان مدن اريدق أو هداا أو أديل أو ااص 
ا بدددالخ ر ايددداة اةفدددراا أو الُممل كدددات  أو سلدددسال أو أل اددداان وخدددر مدددن  دددأن  أن ُي ادددق الضدددرر أو ُيهدددا 

 .العامة أو الخاصة
 

 :المادة الثالثة
فدق ن  امد ة ُيعلمدا فد  لنفيدذ أامدال  فاع اةا د  و  مة وما ُيقرره م  دس الدا  مع ُمراااة ما لقض  ب  اةن  

فاع المان  المنصو  ا يها ف  المااة اةول  من هذا الن  اا ا    :الا 
كوميدددة واة دددخا  ذول ال خصدددية المعنويدددة - أ العامدددة والخاصدددة والمكأأدددات  الدددوسارات والمصدددال ح الا 

 .ومال ك  العقارات و ا  يها وأصااا الأيارات والمركبات اُةخرى وأائقيها
فاع المان  وقوات اةمن الااخ   اُةخرى والارس الو ن  والقوات الُمأ اة - ا  .قوات الا 

فاع المان  - ت  .الُمل واين ف  الا 

ا وا  راءات اللد  يضدعُ  فاع المدان  باللنأديق مدع ال هدات ويلا ذلك اأا الُخ   والقواا  ها م  دس الدا 
 .ذات الع فقة
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 :المادة الرابعة
فاع المان ة مما ي    :يلأل   هاس الا 

فاع المان  -  .م  س الا 
فاع المان  -  .الُمايرية العامة الا 

فاع المان  -  .ل  ان الا 
 

 :المادة الخامسة
فاع المان ة من  :ُي كل م  س الا 

 .ئيأداً وسير الااخ ية          ر  -
فاع المددان  ُيعينددون بقددرار مددن م   ددس  - هددات ذات العفقددة بأامددال الددا  ادداا مددن اةاضدداء ُيمل  ددون ال  

فاع المان   .الوسراء بناًء ا   لر يح وسير الااخ ية ورئيس م  س الا 
 

 :المادة السادسة
فاع المان  برئاأة رئيأ  مرلين ف  الأدنة ا د  اةقدل وك مدا اادت الا ا دة إلد  ذلدكة ي لمع م  س الا 

ويكدددون ا لمددداع الم  دددس ن اميدددًا باضدددور أ  بيدددة أاضدددائ ة وفددد  الاددداات ااأدددللنائية يكدددون اا لمددداع 
ولُلخدددذ القدددرارات بأ  بيدددة أصدددوات الااضدددرينة واندددا لأددداول اةصدددوات . ن اميدددًا باضدددور لُ دددن اةاضددداء

 .نائيةُير ح ال انا الذل صوت معُ  الرئيسة ولرئيس الم  س لقاير الااات ااألل
 

 :المادة السابعة
فاع  هددات ذات العفقددة بأامددال الددا  فاع المددان  مددن مندداوبين اددن ال   ُل ددكل ل نددة لاضدديرية لم  ددس الددا 

فاع المان  يلضمن لاايا مهاا ولن يا إ راءات ام  ها  .المان  بقرار من م  س الا 
 

 :المادة الثامنة
فاع المددان  أمددرًا يدداُخل فدد  اخلصددا   هددات اكوميددة  يددر ُممل ددة فدد  إذا باددن م  ددس الددا  هددة أو      

هدات لدا إصداار قدراُره بمدا  هدة أو ال   الم  س أو ال  نة اللاضيريةة في ا ا   الم  س أخذ رأل هدذه ال  
هات بما ُيقرر هة أو ال    .يراه ُماق قًا ل مص اة العامة مع إاا ة ال  

 

 :المادة التاسعة
مة يخل  م  س ا فاع المان ة بما ي  مع ُمراااة ما لقض  ب   اةن    :لا 

ا مهدداا ومأددئوليات  - أ هاة ولاددا  فاع المددان  والُخ دد  والم دداريع الفس مددة للنفيددذ  وضددع الأياأددة العدداا ل ددا 
هات اُةخرى الل  للول  لنفيذ ذلك  .اة هسة الاكومية وال  

فاع المان  وُخ    وم اريع  - ا  .ُملابعة لنفيذ الأياأة العامة ل ا 

ا  ددرو  وقوااددا الأددفمة الوا ددا لواُفرهددا فدد  ُمخل دد  الن ددا ات الصددنااية إصدداار ال ددوائح اللدد  ُلادد - ت ا 
هدددددن واةامدددددال والمبدددددان  الأدددددكنية والُمن دددددزتة ب مدددددا يكفدددددل امايدددددة اةرواح  والل اريدددددة والسراايدددددة والم 

هات المعنية  .والُممل كات العامة والخاصة باال فاق مع ال  
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ا  ددرو  ومواصددفات إن - ن  دداء المخددابل العامددة والخاصددةة وذلددك باللعدداون مددع إصدداار ال ددوائح اللدد  ُلاددا 
هات المعنية  .ال  

قددرار  -   فاع المددان ة وا دد  لنفيددذ ُخ  دد  وم دداريع  واو وضددع الأياأددة العامددة ل لدداريا ا دد  أامددال الددا 
 .البرامج الفس مة لذلك

بال ها - ح ها واقوق ها ووا    .إصاار ال وائح الفس مة للن يا أامال الُمل واين ولاايا  رو  

هدات الُممل دة فيهدا ورئديس ل - خ هدا واو دراءات ام  هدا وأماك نهدا وال   فاع المدان  ولاايدا مهام   كيل ل ان الدا 
 .ُكٍل م نها

فاع المددان  ك يددًا أو ُ سئيددًاة وكددذلك  - ا ا وُلصددني  اةمدداكن والُمن ددزت اللدد  ُل بددق ا يهددا لدداابير الددا  ُلاددا 
فاع المددان ة ووضددع القوااددا اةمدداكن والُمن ددزت اللدد  لوضددع فيهددا اة ه ددسة الفس مددة لل نفيددذ ام يددات الددا 

 .الفس مة للقاير اةضرارة ولعويل الُملضررين من  راء ذلك

هدا ول دكيل هيئال هدا ولدأمين الوأدائل  - ذ فاع المدان  وأماك نهدا ومهام  لاايا ااا ُ ر  ومراكس ام يدات الدا 
فاع المددان  بمراكددس وُ ددر   العم يددات العأددكرية للبدداُال اللدد  يددلا ب هددا ربدد  ُ ددر  ومراكددس ام يددات الددا 

 .المع ومات واللع يمات

فاع المان  لمهيداًا  االل د  إلد  وسارة الماليدة  - ر الموافقة ا   م روع الميسانية الأنوية ل ُمايرية العامة ل ا 
 .وااقلصاا الو ن 

فاع المددان ة وللنفيددذ ُخ  دد  وم دداريع  فدد  ميسانيددات ا - س لددوسارات اقلددراح ا المددااات الفس مددة لوأددائل الددا 
 .وذلك باللنأيق مع ال هة المعنية. والمصال ح الاكومية واة خا  ذول ال خصية المعنوية العامة

 .وي وس لم   س الوسراء لعايل هذه ااخلصاصات
 

 :المادة العاشرة
فاع المددان  ااددوة مددن يددرى ااأددل عانة ب هددا لاضددور   أددات الم  ددس اون أن  ي ددوس لددرئيس م  ددس الددا 

 .لصويتيكون لها اق ال
 

 :المادة الحادية عشرة
فاع المان  فاع المان  صفايال  ف  االة الارا وال وارئ لات إ را  م  س الا   .ُيمارس م  س الا 

 

 :المادة الثانية عشرة
فاع المان  ما ي   مة اُةخرى يلول  وسير الااخ ية ورئيس م  س الا   :مع ُمراااة ما لقض  ب  اةن  

فاع وال يددددددران والاددددددرس الددددددو ن  لنأدددددديق العفقددددددة بددددددين وسار  - أ ة الااخ يددددددة مددددددن ناايددددددة وبددددددين وسارة الددددددا 
فاع المان   .وااألخبارات العامة من نااية ُأخرىة وذلك لضمان لنفيذ أامال الا 

فاع المددان  ل وقددو  ا دد  ُاُأددن وكفايددة  - ا إصدداار اةمددر بدد  راء الل دداُرا واللمرينددات ا دد  أامددال الددا 
فا  .ع المان واألعااا الوأائل الخاصة بالا 

فاع المان  - ت  .إصاار اةمر ب ااوة العناصر الُماربة ف  ل كيفت الا 
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دداات ووأددائل النقددل و ير هددا ممددا  - ن مال المكقددت ل ُمن ددزت والمبددان  واةاوات والُمع  إصدداار قددرارات ااأددلع 
فاع المددان  فد  الاداات ااأددللنائية ا د  أن يددل ا يكدون ضدروريًا للنفيددذ ُخ د  وم داريع واو ددراءات الدا 

 .ذلك لقاء لعويل ااال

فاع المددان  فدد  ادداات الكددوار ن ب ريقددة ال ددراء  -   إصدداار اةوامددر بلددوفير المددواا واةاوات الفس مددة ل ددا 
 .الُمبا ر مهما ب غت قيمُلهاة ف  ُااوا المبال غ الل  ُلخص  لذلك

 .لقرير و وا الكار لة - ح

 .ا افن ان الكار لة - خ

ف - ا  .اع المان إصاار أل قرارات ُلم يها مص اة الا 

 .وي وس لم   س الوسراء لعايل هذه ااخلصاصات
 

 :المادة الثالثة عشرة
فددق  - أ فاع المددان  و  فاع المددان  بقددرار مددن وسيددر الااخ يددة ورئدديس م  ددس الددا  ُل ددكل الُمايريددة العامددة ل ددا 

 .أاكاا الميسانية
فا - ا فاع المددان  مأددئول اددن لنفيددذ اخلصاصددات الُمايريددة العدداا ل ددا  ع المددان  وُاُأددن أددير ُمدداير ادداا الددا 

مدددة  فدددق اةن   هددداة وذلدددك و  العمدددل فيهدددا والبدددت فددد   دددكون ها الُمخل  فدددة وا  دددرا  ا ددد  أ ه سل هدددا وفروا 
 .واللع يمات

 

 :المادة الرابعة عشرة
فاع المددان   فاع المددان  لخددل  الُمايريددة العامددة ل ددا  مددة وقددرارات م   ددس الددا  مددع ُمراادداة مددا لقضدد  ب دد  اةن  

 :بما ي  
هااقلر  - أ فاع المان  وُملابعة لنفيذ   .اح ُخ   وم رواات واو راءات الا 
ُره م  ددس  - ا فاع المددان  وفيمددا ُيصددا  ددها فدد  ُخ دد  وم ددرواات واو ددراءات الددا  لنفيددذ مددا يدداُخل فدد  اخلصاص 

فاع المان  من قرارات فاع المان  ووسير الااخ ية ورئيس م  س الا   .الا 

بة لموا هة الكوا - ت ر ن الل  يصُار باال بار ها كار لة قرار من وسيدر الااخ يدة ورئديس الخاذ ا  راءات الُمناأ 
هدات اُةخدرىة  فاع المان  وا يها ف  أبيل ذلك ااأل فااة من إمكانيات القوات العأدكرية وال   م  س الا 

اها ف  أااء مهام ها  .وأن ل  ا م نها لوفير ما ي سا من أ خا  ومهمات وأاوات ُلأاا 

اء والمأوى والع ف  وا أعافات النقاية و ير ذلك ل ُملضررين ف  أوقدات الكدوار ن لوفير ال عاا والك أ - ن
فاع المان  فق ائاة يضُعها م  س الا   .و 

فاع المددان  للنأدديق اللعدداون فيمددا بينهددا  -   هددات المعنيددة بلنفيددذ أامددال الددا  االصددال بددالوسارات وأددائر ال  
فاع الما  .ن ب أن لنفيذ ُخ   وم رواات واو راءات الا 

فاع المان  بما ُيأاير اللقاا الع م  والارب  - ح  .ل وير الا 

فاع المان  - خ  .لمليل المم كة ف  الُمن مات والمكلمرات والناوات الاولية والما ية والا قات الخاصة بالا 
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ادااا الاراأدات الفس مدة ل موضدواات المعروضدة ا د   - ا فاع المدان ة واو اقلراح  اول إامدال م  دس الدا 
 .الم  س

هدات الُمخلصدة ل لعدويل ادن اةضدرار اللد  ُلأدب ُبها الكدوار ن أو أامدال  لقايا - ذ اللوصديات الفس مدة ل   
 .العاو

فاع المان  - ر فاع المان  اأا ما ُيقرُره م  س الا   .لنفيذ برامج اللاريا الفس مة ةامال الا 

فاع المان  ولااوة الع - س بة   راء ل اُرا ولمرينات الا   .ناصر الُماربةاقلراح اةوقات الُمناأ 

 .اقلراح م روع الميسانية الأنوية ل ُمايرة العامة ل افاع المان  - س

 .وي وس لم   س الوسراء لعايل هذه ااخلصاصات
 

 :المادة الخامسة عشرة
فاع المددان ة ولنأدديق ا  ددراءات  هلدد  مأددئوًا اددن لنفيددذ ام يددات الددا  فاع المددان  فدد     ُيعلبددر ُمدداير الددا 

هات ا  .لُمخلصةاُةخرى مع ال  
 

 :المادة السادسة عشرة
فاع المددان  ألندداء ال ددوارئ  يددلا لددأمين و بددات ال عدداا ا دد  نفقددة الاولددة ل قددائمين ا دد  لنفيددذ أامددال الددا 

ا ال رو  الفس مة لذلك فاع المان  ُلاا   .والكوار ن والارواة وذلك وفق ائاة يضُعها م  س الا 
 

 :لسابعة عشرةالمادة ا
فاع المدان   ا اقدوق هدكاء ووا بدال ها ي وس ل دا  دن لقلضد  المصد اة اأدلاااء هاة ويدلا لدن   ااأدل عانة بم 

فق ائاة لصُار بقرار من م   س الوسراء بناًء ا د  اقلدراح م  دس  هات الل  يعم ون فيها و  وافقل ها بال  
فاع المان   .الا 

 

 :منة عشرةالمادة الثا
ددًا ُيعلبددر مأددئوًا  فاع ُكددل  ددخ  ولددو لددا يُكددن ُمل وا  اددن لقددايا الُمأدداااة الُممك نددة والفس مددة لعم يددات الددا 

 .المان  ف  الااات الل  لااو لها الضرورة
 

 :المادة التاسعة عشرة
دا اللداريا  فاع المان  ف   ميع مراال اللع يا العاا والمعاه ا المانية والعأدكرية ومعاه  ُلع   مباائ الا 

هات اللع يمية المعنيةومراك سه وفقًا ل مع ومات الل  يضُعها ال فاع المان  باالفاق مع ال    .ا 
 

 :عشرونالمادة ال
مدن المدااة اللاأدعة مدن هدذا الن  داا ( ت)ُي لر  ل منح الُرخ  ف  الااات المنصو  ا يها ف  الفقدرة 

فاع المان  ُرها م  س الا  ا الأفمة الل  ُيصا   .اللساا الُمرخ  ل  باللقيُّا بال رو  وقواا 
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 :الحادية والعشرونالمادة 
مدددة  لُن دددأ المخدددابل الفس مدددة فددد  الاددداائق والأدددااات العامدددة والميدددااين و يدددر ذلدددك مدددن اةمددداكن الُمساا 
فاع  ددا وال ددرو  والمواصددفات اللدد  يضددُعها م  ددس الددا  ددبة  ن دداء المخددابل العامددة وذلددك وفقددًا ل قواا  والُمناأ 

 .المان 
 

 :ثانية والعشرونالمادة ال
دد ُره م  ددس ا دد   ميددع اة ه  سة ا ااريددة إن دداء المخددابل الفس مددة ضددمن المبددان  العائدداة لهددا وفقددًا لمددا ُيقددر 

فاع المان   .الا 
 

 :ثالثة والعشرونالمادة ال
فاع المدددان ة وذلدددك ل لأُكدددا مدددن كفايدددة  للعددداون ال دددركات والمكأأدددات الخاصدددة مدددع الُمايريدددة العامدددة ل دددا 

داات و ميدع لدواس ا ُمكافادة الاريدق ولدواس ا ا نقداذ واللأُكدا مدن وفعالية ر  ال ا  فاء وا نقاذ وا،ليدات و  الُمع 
ا واو راءات الأفمة الوقائية  .لنفيذ قواا 

 
 :المادة الرابعة والعشرون

فاع المددان  وبددين اة ه ددسة ا ااريددة اللدد  لددايها إاارات ل أددفمة أو  يددلا اللنأدديق بددين الُمايريددة العامددة ل ددا 
دداات و ميددع لدددواس ا فُددرق لق فدداءة وذلددك ل لأُكدد ا مددن كافيددة وفعاليددة ر  ددال ا  فدداء وا نقدداذ وا،ليددات والُمع 

ا واو راءات الأفمة الوقائية  .ُمكافاة الاريق ولواس ا ا نقاذ واللأُكا من لنفيذ قواا 
 

 :المادة الخامسة والعشرون
ذلك المكأأدددات ا ددد  الدددوسارات والمصدددال ح الاكوميدددة واة دددخا  ذول ال خصدددية المعنويدددة العامدددة وكددد

فاع المدان   أن ُلعدّين أو ُلكّ د   –الخاصة الل  يصُار بلااياها قرار من وسير الااخ ية ورئيس م  س الدا 
ُرها  من يكون مأئوًا ان  ميع ما يلع ق بأامال الأفمة واةمدن الصدناا  فيهدا وذلدك وفقدًا لفئادة ُيصدا 

فاع المان   .م  س الا 
 

 :سادسة والعشرونالمادة ال
فاع المان  ااا اللألير ا   ُارمة المبان  والُمن دزت مدا أمكدن ذلدك  ي ا انا لنفيذ لاابير وام يات الا 

 .واصر الضرر ف  أضيق الُااوا
 

 :السابعة والعشرونالمادة 
فاع المددان  مددن  يددر العأددكريين فدد  ادداات الاددرا وال ددوارئ والكددوار ن مددن ايددن  يخضددع ر  ددال الددا 

امة العأكريةالضب  والرب  والعقوبات وض  .ب  الُمخالفات واللاقيق فيها ل ُن ا الخ 
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 :منة والعشرونالمادة الثا
فاع  فاع المدددان  إا بعدددا اللنأددديق مدددع الدددا  ا ي دددوس ندددسع أو لع يدددل أيدددة ولدددة أو إ دددارة مركبدددة ة دددرال الدددا 

قة  وبغرامددة ا المددان ة وُي ددسا الُمخددال   بلكددالي  إاددااة أصددل ال دد ء المنددسوع أو الُمع ددل إلدد  االل دد  الأدداب  
فاع المان   .لل اوس خمأين أل  لايرة ولوقع هذه العقوبة بقرار من وسير الااخ ية ورئيس م  س الا 

 

 :التاسعة والعشرونالمادة 
فاع المدددان  فددد  اددداات  ر وسيدددر الااخ يدددة ورئددديس م  دددس الدددا  مدددع ُمرااددداة مدددا لقضددد  بددد  اةن مدددة ُيصدددا 

فاع المددان ة وُيعددّين فدد  قرارال دد  العقوبددات اللدد  لوقددع ا دد  مددن ال ددوارئ والكددوار ن قددرارات بلنفيددذ ُخ ددة ا لددا 
ُيخال فهددا ا دد  أا لل دداوس الأدد ن ل ُمدداة أددنة و رامددة ماليددة ا لل دداوس خمأددين ألدد  لاير أو إادداى هددالين 

 .العقوبلين
هددة فاع المددان  بندداًء ا دد  رأل ال    ويصددُار بلوقيددع العقوبددة قددرار مددن وسيددر الااخ يددة ورئدديس م  ددس الددا 
الُمخلصة باللاقيق وي وس الل  ا من قرار العقوبة أماا ايوان الم الا خ فل خمأة ا درة يومدًا مدن لدارير 

 .إبفغ القرار
 

 :الثالثونالمادة 
ُيعاقددا الُمخددال   ةل  –مددع ُمراادداة المددواا الأددابعة والع ددرين واللامنددة والع ددرين واللاأددعة والع ددرين  - أ

رة بنداًء ا يد  بالأد ن ُمداة ا لسيدا ا د  أدلة ُاكا من أاكاا هدذا الن  داا أو لوا ئاد  أو القدرارات الصداا 
 .أ ُهر أو بغرامة ا لسيا ا   لفلين أل  لاير أو ب هما معاً 

فاع  - ا ُلرفع الُمخالفات بعا األكمال اللاقيدق فيهدا م دفواة بدالرأل إلد  وسيدر الااخ يدة ورئديس م  دس الدا 
ا لوقيددع الغرامددة المنصددو  ا يهددا فدد  هددذه المددااة إذا رأى المددان  ل ُيقددرر فدد  االددة لبددوت الُمخالفددة إمدد

ذلك كافيًا أو إاالة القضدية إلد  ايدوان الم دالا ل ن در فيهداة ولدايوان الم دالا لوقيدع اقوبدة الأد ن أو 
 .الغرامة أو ُهما معاً 

 

 :الحادية والثالثونالمادة 
ر مدن وسيدر الااخ يدة ورئديس م  فاع المدان   بقدًا ل مداالين ي وس الل  ا مدن قدرار العقوبدة الصداا   دس الدا 

 .اللامنة والع رين واللفلين أماا ايوان الم الا خ فل لفلين يومًا من لارير إبفغ القرار
 

 :الثانية والثالثونالمادة 
دا واو دراءات  مع ُمراااة المااة الأابعة والع رين يلا ضب  ُمخالفات هذا الن  اا واللاقيدق فيهدا وفدق قواا 

فاع المان يضُعها وسي  .ر الااخ ية ورئيس م  س الا 
 

 :الثالثة والثالثونالمادة 
فاع المان  ال وائح والقرارات الفس مة للنفيذ هذا الن  اا ر م  س الا   .ُيصا 
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 :الرابعة والثالثونالمادة 
 .ل م   س الوسراء اق لفأير هذا الن  اا

 
 :الخامسة والثالثونالمادة 

 .لعارل مع أاكام  ُي غ  هذا الن  اا ُكل ما ي
 

 :السادسة والثالثونالمادة 
 .ُين ر هذا الن  اا ف  ال رياة الرأمية وُيعمل ب   بعا ألة أ هر من لارير ن ر ه
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 ِنظةام األحوال المدنية
 هة4192
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 2/ م : الرقدا                                                                     
 هة19/1/4192: اللارير

 ----------------
 

 بعون اهلل تعالى
 بن عبد العزيةز آل سةعود ةهدنحن ف             

 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                                 
  

مدددن ن ددداا م  دددس الدددوسراء الصددداار  اللاأدددعة ا دددرة والع دددرينبعدددا اا دددفع ا ددد  المددداالين 
 .هد22/11/1311ولارير ( 33)بالمرأوا الم ك  رقا 

ولددددارير ( 3112)رقدددا  ن  ددداا اائدددرة النفدددوس الصددداار بددداةمر الأدددام وبعدددا اا دددفع ا ددد  
 .هد15/1/1353

 11ولدارير ( 2)رقدا  ن  داا المواليدا والوفيدات الصداار بالمرأدوا الم كد وبعا اا دفع ا د  
 .هد1332ُمارا 

 .هد11/1/1411ولارير ( 1)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 
 

 :رسمنا بما هو آت
 

 .هذاببالصيغة المرفقة  األحوال المدنيةالموافقة على نظام   – أولا 
 .الوزراء ُكلا فيما يُخصه تنايذ مرسومنا هذانائب رئيس مجلس الوزراء و سمو على   – ثانياا 

 
 

 التوقيع
 العزيةزفةهد بن عبد 
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 هة44/4/4192وتاريخ   4  قرار رقم
 

 إن مجلس الوزراء 
 

ولددارير  24341/ /1رقا بدداة مددن ايددوان رئاأددة م  ددس الددوسراء عام ددة الددوار  بعددا اا ددفع ا دد  المُ 
ولددددددددددارير  3/33100رقددددددددددا  خ ددددددددداا أددددددددددمو وسيددددددددددر الااخ يدددددددددة ة ا دددددددددد   ددددددددددلم  هددددددددددة المُ 11/11/1300
 .اوال المانيةوم فوا   م روع ن  اا اةهدة 20/11/1300

ولدارير  122هددة ورقدا 12/3/1412ولدارير  134ُمدذكرل  ُ دعبة الخبدراء رقدا وبعا اا دفع ا د  
 .هد21/11/1412

 .هد1/11/1412ولارير  123وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء رقا 
 

 :لييقرر ما ي
 

 .بهذاالموافقة على ِنظام األحوال المدنية بالصيغة المرفقة  -4
 .نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا -1

ُتشكل لجنة في وزارة الداخلية من كل من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الِدفاع والطيةران ووزارة  -2
الداخليةةة ووزارة الماليةةة والقتصةةاد الةةوطني ووزارة الصةةحة ووزارة العمةةل والشةةؤون الجتماعيةةة 

وضع ضوابط وقواِعد ُمحددة بشأن مسألة تعديل تاريخ المةيالد وديوان الِخدمة المدنية، ِلدراسة 
 .ورفع توصياِتها إلى مجِلس الوزراء

 
 

 التوقيع
 عبد اهلل بن عبد العزيةز

 نائب رئيس مجلس الوزراء
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 األحةوال المدنيةةام ةةظنِ 
 

 الاصل األول
 أحكام عامة

 
 :المادة األولى

 :وُلعن  أاكام   بما ي  (  نيةِنظام األحوال المد) ُيأم  هذا الن  اا 
ضدب  الاالدة المانيددة ل ُكدل  مددوا ن أدعوال ولأد يل ُكددل مدا يلصددل بهدذه الاالدة مددن الواق عدات المانيددة  - أ

ل الُمخص  لذلك  .الل  ل رأ ف  ايال  ف  الأ  
ل الُمخص  لذلك - ا  .لاوين الواق عات المانية الل  لاُصل لأل انا ااخل المم كة ف  الأ  

 
 :يةالمادة الثان

 :لال الُمص  اات اللالية ايُلما ورات ف  هذا الن  اا وائال   اللنفيذية ا   المعان  الُماونة ل ُكل م نها
 :ريةةالُمدي - أ

 .ه  الُمايرية العامة لألاوال المانية المأئولة ان أامال اةاوال المانية
 :إدارة األحوال المدنية - ب

ددمن اا ئددرة اخلصاصدد  بلأدد يل الادداات المانيددة لُأددكان هدد  فددرع الُمايريددة فدد  المن قددة الُمك دد  ض 
قة  .المن  

 :مكتب األحوال المدنية - ت

ل الواق عدات ويكدون لاب عدًا  اداى إاارات  هة الُمك فة بلأ يل واق عات اةاوال المانية ف  أ   هو ال  
 .اةاوال المانية

 :الهةيئة - ث

 .أااأة واللمانون من هذا الن  ااه  هيئة اةاوال المانية المركسية الُم ك ة وفقًا لن  المااة ال
 :اللجةنة - ج

قددة وفقددًا لددن  المددااة اللانيددة واللمددانون مددن هددذا  هدد  ل نددة اةاددوال المانيددة الُم ددك ة فدد  ُكددل  من  
 .الن  اا

 :السِجل المدني المركزي -  

ل العاا الذل ُلاون في  الااات المانية ل ميع الأعوايين  .هو الأ  
 :سِجل الواِقعات - خ

ل الذ  .ل ُلاون في  واق عات اةاوال المانيةهو الأ  
 :الواِقةعة - د
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لدددة  ها أو الوفددداةة وُكدددل ااا  هددد  اصدددول المددديفا أو الدددسوا  أو ال دددفق أو فقدددا ال نأدددية أو اأدددلرااا 
يو ا هذا الن  اا أو ائال   اللنفيذية لأ ي  هاة وكذلك  ميع ما يلفرع اماا أبق مدن  دوارئ وادواا ن 

 .يفل هاوما يأل سا لعايًف ف  لأ 
 :الحةالة المدنية - ذ

 .40ما يص  اياة الموا ن المانية باصول إااى الواق عات الأاب قة ه  ُكل
 

 :المادة الثالثة
صداار الب اقدات ال خصدية  لقوا إاارات ومكالا اةاوال المانيدة بلأد يل الاداات والواق عدات المانيدة واو

فق أاكاا هذا الن  اا وائال   اللنفي  .ذيةوفالر العائ ةة و 
 

 :المادة الرابعة
ُيعاون إاارات اةاوال المانية ف  أااء مأئوليال ها مكالا لألاوال المانية لُن أ بقرار من وسيدر الااخ يدة 

 .اأا ُمقلض  الاا ةة وُيعّين القرار إاارة اةاوال المانية الل  يلبعها ُكل مكلا لألاوال
 

 :المادة الخامسة
لية مكالدا اةادوال المانيدة فد  الخدار   فيمدا يلع دق بلأد يل الواق عدات للول  ممل يات  فلة الم ك مأدئو 

ها ف  الخار  ة ومع هذا فُكدل لأد يل لواق عدة مانيدة ةادا الأدعوايين  المانية ل أعوايين ف  اائرة اخلصاص 
هددا  مددة المم كدد -ُيعلبددر صدداياًا  –يددلا فدد  اولددة أ نبيددة وفقددًا لن  ام  ةة ب ددر  ادداا لعدداُرل الواق عددة مددع أن  

ل  ل الواق عددات والأدد   ددفل مائددة ولمددانين يومددًا مددن لدارير ادداون الواق عددة لأدد ي  ها فدد  أدد   ا د  أندد  ي ددا خ 
 .المان  بمو ا اللأ يل الذل لا ف  الخار  

 
 الاصل الثاني

 السج الت المدنية
 

 :المادة السادسة
ل مان  مركدسل لُلبدت فيد  الاالدة المانيدة ل   ُكدل  مدوا ن أدعوال أدواء كدان ُين أ بُمقلض  هذا الن  اا أ  

ددُاه وسيددر  فددق لن دديا يعلم  ل ولصددنيف  والقيددا فيدد  و  ددل المم كددة أو خار  هدداة ويددلا لن دديا هددذا الأدد   ُمقيمددًا ااخ 
 .الااخ ية

 :المادة السابعة

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن هذا الِنظام. هة4/2/4111وتاريخ (  1/م)ُعِدلت هذه الاقرة بموجب المرسوم الملكي رقم  - 10
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دد فت ُأخددرى ُمأدددلق  ة  دد فت للأدد يل الواق عددات المانيددة ل أددعوايين وأ  ُلعددا بمكالددا اةاددوال المانيددة أ 
ل المم كةلأل انا ُلا  .ون فيها الواق عات المانية الل  لاُصل لها ااخ 

 
 :المادة الثامنة

دد فت للأدد يل  دد فت للأدد يل المواليددا وأ  دد فت الواق عددات ل أددعوايين واة انددا أ  ي ددا أن ل ددمل أ 
ددد فت الواق عدددات ل أدددعوايين  ددد فت للأددد يل الدددسوا  وال دددفقة ويمكدددن إضدددافة  ير هدددا مدددن أ  الوفيدددات وأ 

 .بقرار من وسير الااخ يةواة انا 
 

 :المادة التاسعة
دد فت الواق عددات ل أددعوايين واة انددا وأن لكددون مخلومددة بالخددالا الرأددم   ي ددا أن لُددرقا صددفاات وأ 
نهددا  ل ُمايريددةة وي ددا أن ُيقيددا فدد  أول صددفاة ووخددر صددفاة مددن ُكددل  افلددر ادداا الصددفاات اللدد  يلكددون م 

 .ريةوأن ُيخلا ا   ذلك بالخالا الرأم  ل ُماي
 

 :المادة العاشرة
نهددا والولددائق الرأددمية الُمأددلن اة  دد فت المانيددة بمددا لاددول مددن بيانددات والصددور الُمأددلخر ة م  ُلعلبددر الأ 
ا يهددا ُا ددة فدد  إلبددات المع ومددات الُماونددة ب هدداة مددا لددا يلُبددت اكأددها أو ُب فن هددا بُاكددا قضددائ  أو بقددرار 

اه الفئاة اللنفيذيةرأم  يصُار بهذا ال أن من  هة ُمخلصة وفقًا   .لما ُلاا 

 
 :المادة الحادية عشرة

دد فت مددن اوائددر ومكالددا  دد فت المانيددة مددن بياندداتة وا ي ددوس نقددل هددذه الأ  ُيعلبددر أددريًا مددا لاويدد  الأ 
اةادددوال المانيدددة بدددأل ادددال مدددن اةادددوالة فددد ن أصدددارت ُأددد  ة قضدددائية أو ُأددد  ة لاقيدددق رأدددمية قدددرارًا 

ه د فت با  فع ا يها أو بفاص  ا و  ا للنفيذ ذلدك أن ُينداا قاضد  أو أن ينلقدل الُماق دق إلد  مكدان الأ 
ف  إاارة أو مكلدا اةادوال المانيدة الُمخدل  لق دفع والفاد ة وي دوس أن يلضدمن قدرار نداا القاضد  

ُن  ف  ذلك  .لفويُض  ب نابة من يألم 
 

 :المادة الثانية عشرة
ا الفئاة اللنفيذية لهدذا الن  داا ال ا ُلاا  د فت الواق عداتة كمدا ُلادا  ل المدان  المركدسل وأ  عفقدة بدين الأد  

دددد فت ونمدددداذ  الب اقددددات ال خصددددية وافددددالر العائ ددددة وال ددددهااات والولددددائق وا بف ددددات  نمدددداذ  هددددذه الأ 
 .والُماررات اُةخرى الل  يل  ُبها لنفيذ هذا الن  اا
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 لثالثالاصل ا
 قـيد في السـج لال

 

 :المادة الثالثة عشرة
ل المدددان  المركدددسل ا ددد  أأددداس لخصدددي  ايدددس ُمأدددلق ل ل ُكدددل  ُأأدددرة أدددعوايةة أمدددا  يدددلا القيدددا فددد  الأددد  

 .أ  فت الواق عات فيلا القيا فيها اأا أأبقية اللب يغ
 

 :المادة الرابعة عشرة
نهددا بددالابر اللابددت وبخدد   دد فت الواق عددات وكلابددة ال ددهااات والولددائق الُمأددلخر ة م  يكددون القيددا فدد  أ 

ضددح مددع لدداوين اللددوارير باةرقدداا وبددالُارو ة وا ي ددوس اخل صددار الك مددات أو اأددل عمال الرمددوس أو لددرك وا
. بيال ألناء القيا وياُ ر ا ر الك  مات والا و بين الُأ ور واو راء المأح والادك واللاريد  فد  القيدوا

يدد  ا دد  أن يك ددر فدد  وفدد  االددة ادداون أددهو ألندداء اللأدد يل يددلا اللصددايح الددفس ا بدد  راء ال دد ا الخف
هام  الصفاة ا   ُكل لعايل أو   ا أو إضافة ويوقع ا د  هدذا اللأ دير وقدت إ رائ د  ُكدل مدن كالدا 

ل المنو  ب   القيا ورئيأ  الُمبا ر  .الأ  
 

 :المادة الخامسة عشرة
 دوس فيما ااا مدا يقلضدي  اللصدايح ألنداء اللأد يل وفقدًا ل منصدو  ا يد  فد  المدااة الرابعدة ا درة ا ي

بعدا لمدداا اللأد يل إ ددراء أل إضدافة أو اددذ  أو لعدايل أو لغييددر فد  قيددوا الواق عدات المانيددة الرئيأددية إا 
ولكدن ي دوس لعدايل البياندات الُملفر ادة ادن هدذه الواق عدات ملدل لعيدين الاالدة اا لماايدة . بقرار مدن ال  ندة

هنددة وماددل ا قامددة ونددوع المكهددل ا( ُملددسو  أو أاددسا) لاراأدد  و يددر ذلددك مددن البيانددات الفرايددة ولاايددا الم 
الل  ُلعّينها الفئاة اللنفيذية ا   أن يلا ذلك بناًء ا   ولائق أو ُمأدلناات أو لاقيقدات رأدمية يقلندع ب هدا 

ل ورئيأ  الُمبا ر  .51كالا الأ  
 

 :المادة السادسة عشرة
د فت وفقدًا ل منصدو  ا يد  فد  المدااة الخ امأدة ا درة بد  راء ا ضدافة يكون لعايل قيدوا وبياندات الأ 

ل المنددو  ب دد   ددن كالددا الأدد   أو الاددذ  أو اللغييددر فدد  هددام  صددفاة القيدداة وي ددا أن يوقددع ا يدد  ُكددل مد
 .القيا ورئيأ  الُمبا ر

 

 :المادة السابعة عشرة
ا ا دددد  ُكددددل مددددوا ن يامددددل افي ددددة نفددددوس أن يلقدددداا إلدددد  إادددداى اوائددددر اةاددددوال المانيددددة ب ميددددع ي دددد

ق الفس مدة للأد ي   وأفدراا ُأأدرل  ة وا د  ُكدل مدوا ن اللب يدغ ادن  ميدع الواق عدات المانيدة المع ومات والولائ
بة اللأ يل الل  لاُان ُمألقبًف وذلك خ فل الُماة الُماااة ن  اماً   .الوا  

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن الِنظام. هة4/2/4111وتاريخ (  1/م)ُعِدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم  - 9 
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 :المادة الثامنة عشرة
ا دد فت قيددا ُكددل واق عددة مانيددة انددا اللب يددغ انهددا ُمبا ددرة مددع لاددا  لددارير القيددا يددوا  ي ددا ا دد  ُكلدداا الأ 

دفل  فد  اللب يدغ ولدارير اصدول  ُاصول  ة وي ا أن يلضمن القيا اأا الُمب  غ ولقب   وأن  ومال إقامل   وص 
 .اللب يغ

 
 :المادة التاسعة عشرة

ل المنو  ب   القيا أية واق عة مانية  دفل أدبعة أيداا رفدع اةمدر إلد   –إذا رفل كالا الأ   و  ا ا ي  خ 
وا دد  ُمدداير ا اارة أن ُيبددال رأيددُ  بقددرار مكلددوا يدع ددا فيدد  ُكددًف مددن  –بُعهددا بُمددذك رة ُمأددبلبة ا اارة اللدد  يل

ددفل لفلددين يومددًا مددن لددارير رفددع اةمددر إليدد ة وفدد  االددة رفددل القيددا أو  ل وصددااا ال ددأن خ  كالددا الأدد  
 .51ُمض  الُماة المذكورة يكون لصااا ال أن الاق ف  الل  ا إل  ال  نة

 
 :لعشرونالمادة ا

انددا اللب يددغ اددن واق عددة مانيددة بعددا فددوات الُمدداة الُماددااة وقبددل نهايددة الأددنة اةولدد  لادداول ها فع دد  كالددا 
هدا فد  اللدارير الُمب دغ اند ة ولدُ  فد  هدذا الأدبيل   دا ا لبالدات واو دراء  داة وقوا  ل أن يللبت من ص  الأ  

ها ف  الأ ل الخا  ب هااللاقيق الفس اة وا ي  بعا لبوت الواق عة لقييا  أما ف  الواق عدات اللد  ُيب دغ انهدا .   
 .52بعا انل هاء أنة من لارير ااول ها فف ي وس قيُاها إا بقرار من ال  نة

 
 :المادة الحادية والعشرون

ها ا دد  النمددوذ  الُمعددا لددذلك وي ددا أن يوقددع ا دد  القيددا  بعددا قيددا الواق عددة ُيع دد  الُمب  ددغ صددورة مددن قيددا 
دد  فدد  وصددورل   ُكددل مددن ك ل المنددو  ب دد  القيددا والُمب  ددغ فدد ن املنددع الُمب  ددغ اددن اللوقيددع ُألب ددت امل ناا  الددا الأدد  

ل باضور  اهاين  .الأ  
 

 :المادة الثانية والعشرون
ل المنددو  بدد  القيددا أن ُيأدد ل أيددة واق عددة يكددون هددو فيهددا ُمب  غددًا أو  الددا قيددا أو  ا ي ددوس لكالددا الأدد  

دد  أو أقار بدد  إلدد  الار ددة الراب عددة إا بعددا أن  دداهاة أو لكددون ُملع  قددة ب دد   أو بسو دد  أو أاددا أصددول   أو فروا 
راأة اةوراق واللأُكا من أفمل ها لدا يدأُمر بد  راء القيدا  يرفع اةمر إل  ُماير ا اارة اللابع ل  الذل يقوا با 

راأدة  فد ن لعّ قدت الواق عدة بوصدف ها الأدابق بالُمداير المدذكور فُيرفدع اةمدر. الفس ا إلد  الُمايريدة اللد  لقدوا با 
ل بمو ددا ُمددذك رة رأددمية بدد  راء القيددا الددفس اة  ددا كالددا الأدد   اةوراق واللأُكددا مددن أددفمل ها واكل مال هددا لددا ُلعم 
ل القيا إلد  رقدا ولدارير  وُلعلبر ُمذك رة الُمايرية من الُمألناات المكياة ا   وا   الكالا أن ُي ير ف  أ  

 .53الُمذك رة
                                                 

 .أُنظر ما صدر بشأن الِنظام. هة4/2/4111وتاريخ (  1/م)بموجب المرسوم الملكي رقم  -والمادة الثانية والعشرون  -والمادة العشرون  -التاسعة عشرة  المادةُعِدلت  -(2، 1، 4)
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 :دة الثالثة والعشرونالما
دد  أو  ل ُكددل   ددخ  أن يأددلخر  صددورة رأددمية  بددق اةصددل مددن القيددوا الُملع  قددة ب دد  أو بأصددول   أو ُفروا 
بسو دد ة وي ددوس ل ُأدد  ات العامددة الُمخلصددة ول ُكددل  ذل مصدد اة لاب لددة   ددا صددورة رأددمية مددن أل قيددا أو 

ا الفئاة اللنفيذية المقصوا بالُأ  ة الع ا إ دراءات وليقةة وُلاا  امة الُمخلصة وبالمصد اة اللاب لدة كمدا ُلادا 
 .األخرا  الصور والرأوا الُمألاقة لقاء ذلك

 

 :المادة الرابعة والعشرون
دد فت الواق عددات فدد  نهايددة وخددر يددوا مددن  ددهر ذل الا ددة مددن ُكددل اددااة ويددلا قفددل  يوقدد  القيددا فدد  أ 

ل بددداون لددد ل بكلابدددة ماضدددر ُيددداون فددد  وخدددر قيدددا فددد  الأددد   رك بيدددال بينهمدددا ا ددد  أن يوقدددع ا ددد  الأددد  
ل المنو  ب   القيا ورئيُأ  ا اارل ا   اةقلة ولُفلح أ  فت العداا ال ايدا فد  اليدوا  الماضر كالا الأ  

 .اةول من  هر ُمارا
 

 :المادة الخامسة والعشرون
دد فت الواق عدد ق خدددسائن خاصددة ُلافدد  فيهدددا أ  ات الخاصدددة ُيهيددأ فدد  إاارات اةاددوال المانيدددة فدد  المنددا  

قددة وُمعددامفت اةاددوال المانيددة اللدد   ددرى قيددا الواق عددات بمو ب هدداة ا دد  أن يددلا إيددااع ل ددك  بمكالددا المن  
فد  فد  خدسائن  ا الفئاة اللنفيذية ُ درق وأأداليا الا  الأ  فت ل اف  خ فل  هر من قفل القيا فيهاة وُلاا 

اة ل مافو ات باين ي  .54مكن الر وع إليها بُيأر انا الاا ةالمافو ات وكيفية امل فهار س واض 
 

 :المادة السادسة والعشرون
ها ل اف  ف  خسائن المافو ات من ق بل ال  نةة وا يها أن ُلوقلع فد  نهايدة  لُفا  الأ  فت انا إيااا 
د فت  ر ماضدرًا بنلي دة الفاد  لُبدين فيد  االدة هدذه الأ  ل بمدا ُيفيدا فاُصدهاة وأن ُلادر  القيوا من ُكل  أد  

ددفل خمأددة ا ددرة يومددًا مددن و  مددا قددا يكددون فيهددا مددن ُمخالفددات لأدد ي ية ورفددع هددذا الماضددر إلدد  الهيئددة خ 
 .55لارير إ راء الفا 

 

 :المادة السابعة والعشرون
د فت  ُكلاا الأ  فت المانية مأئولون ان ُكدل  لاريد  أو لسويدر أو إضدافة أو  د ا يادُان فد  الأ 

ل أ ذا لدددول  الأددد   كلدددر مدددن واادددا ُاالُب دددروا ُملضدددامنين فددد  الُمااف دددة ا يددد  ولنلقدددل هدددذه اللددد  بُعهدددال هاة واو
المأئولية إل  أمين خسانة الُمافو ات بعا لأُ م   لل ك الأ  فتة وفد  االدة اداون  د ء مدن ذلدك ا د  
رئدديس ا اارة وا دد  الُمايريددة ُمفاقددة الفااددل واو ددراء اللاقيددق الددفس ا ل ك دد  اندد  ورفددع ااددوى اللصددايح 

كما أن ل ُكل  ذل مص اة رفع الااوى المذكورة مبا رة مدع ُم البدة الفاادل بلعدويل اةضدرار . يئةأماا اله
مدة  قت ب  ة وذلك من  ير إخفل بالعقوبات ال سائيدة واللأايبيدة اللد  يقضد  ب هدا هدذا الن  داا واةن   الل  لا 

 .اُةخرى

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن الِنظام. هة4/2/4111وتاريخ (  1/م)بموجب المرسوم الملكي رقم  -والسادسة والعشرون  –ُعِدلت المادة الخامسة والعشرون  -(1، 4)
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 الاصل الرابع
 محـل القـيد

 

 :المادة الثامنة والعشرون
ُكددل را ُأأددرة أددعواّل وأفددراا ُأأددرل   لدداى إاارة مددن إاارات اةاددوال المانيددةة ويددلا قيددا الواق عددات  يددلا قيددا

لاى أل مكلا لألاوال المانيةة وبالنأدبة ل أدعوايين الُمقيمدين فد  الخدار   يدلا قيدا الواق عدات لداى الُممل يدة 
لالأعواية ف  الب ا الذل يقيمون في  أو أل إاارة من اوائر اةاوال   .المانية الل  يخلارونها ف  الااخ 

 

 :المادة التاسعة والعشرون
ولغدددرل ا خ دددارات  -مادددل إقامدددة ال دددخ  الُمقددديا فددد  المم كدددة مدددن ايدددن ُممارأدددة اقوقددد  المانيدددة 

هدو المكدان الدذل يقُ ند  ا د  و د  اااليدااة ومدع هدذا ُيعلبدر مادل  –واللب يغات الرأمية اللد  لو د  إليد  
 .  بصفة ُمألم رة ماًف  قامل ُممارأة ال خ  لعم 

 

 :المادة الثالثون
ّ دددرة ُمأدددلم رة بينهمددداة ومادددل إقامدددة  هدددا إذا كاندددت الع  مادددل إقامدددة المدددرأة الُملسو دددة هدددو مادددل إقامدددة سو  

 .القاصر هو مال إقامة وال اه أو الوص ل ا ي 
 

 :المادة الحادية والثالثون
إقامدة خاصدًا يل قد  فيد  ا خ دارات واللب يغدات  مع ُمرااداة مدا أدبق ي دوس ةل  دخ  أن يخلدار مادل

 .الل  لو   إلي  ب أن مواضيع أو ُمعامفت ُمعيلنة وذلك با ضافة إل  مال إقامل   العاا
 

 الاصل الخامس
 المـوالـيد

 

 :المادة الثانية والثالثون
ددفل الُمدداا ي ددا اللب يددغ اددن  ميددع المواليددا فدد  المم كددة واددن  ميددع المواليددا الأددعوايين فدد  الخددا ر   خ 

 .الُماااة ف  هذا الن  اا
 

 :المادة الثالثة والثالثون
 :اة خا  الُمك فون باللب يغ ان المواليا ُها

فل إذا كان مو واًا ف  الب ا يوا الو ااة أو إذا اضر ألناء ُماة اللب يغ - أ  .والا ال  
نين مدع الوال داة اةقرا ار ة ل مولوا من اةقارا الُذكور الُمكم ين من الُعمدر أدبع - ا ة ا در اامدًا القدا  

 .ف  مأكن وااا
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نين مدع  - ت اةقرا ار دة ل مولدوا مدن اةقدارا الدُذكور الُمكم دين مدن الُعمدر أدبعة ا در اامدًا  يدر القدا  
 .الوال اة ف  المأكن

 .ُاماة الما ة أو  ير القبي ة - ن

 .الااك ا ا اارل ف  القرية أو المركس -  

لنفيذيدددة ا ددد  مأدددئوليل هاة ولكدددون مأدددئولية اللب يدددغ باأدددا أل  دددخ  أو أ دددخا  لدددُن  الفئادددة ال - ح
 .اللرليا الأابقة ولُنلق  مأئولية ُكل فئة ف  االة و وا الفئة الل  لأب قها ف  اللرليا

 
 :الرابعة والثالثونالمادة 

دد  ا دد   يكددون اللب يددغ اددن المواليددا لدداى مكلددا اةاددوال المانيددة الددذل اددالت الددو ااة فدد  اائددرة اخلصاص 
موذ  الُمعا لذلك خ فل خمأة ا ر يومًا من لارير الدو ااةة ولكدون هدذه الُمه دة لفلدين يومدًا إذا ادالت الن

 .52الو ااة ف  مكان يبُعا ان أقرا إاارة أو مكلا لألاوال المانية أكلر من خمأين كي و ملر
 

 :الخامسة والثالثونالمادة 
دد ددفل خمأددة ا ددر يومددًا مددن لددارير إذا اصدد ت الددو ااة ألندداء الأددفر خددار   المم كددة و   ا اللب يددغ انهددا خ 

دُاه الُمأدافرة وفد  االدة العدواة  الوصولة ويو   اللب يغ إل  الُممل يدة العربيدة الأدعواية فد  الب دا الدذل يقص 
 .يكون اللب يغ إل  أل مكلا لألاوال ف  المم كة

 
 :السادسة والثالثونالمادة 

الخار   ف   هة بعياة ان مقر الُممل يدة الأدعواية  داس اللب يدغ  األلناء م ما أبق إذا اص ت الو ااة ف 
انهددا بوأددا ة البريددا الُمأدد ل ب ددر  أن يكددون اللب يددغ مصدداوبًا ب ددهااة مدديفا مددن الُأدد  ة الُمخلصددة فدد  

هة الل  اص ت الو ااة فيها ُم لم  ة ا   البيانات الفس مة   راء القيا  .ال  
 

 :السابعة والثالثونالمادة 
داة مدع ا  دارة إلد  الأدااة والاقيقدة اللد  يُ  ب غ ان المواليا اللوائا ُكٍل ا   انف راا وُيقيا ُكٍل م نها ا د  ا 

 .ولا ُكٍل م نها

 
 :الثامنة والثالثونالمادة 

ل و  ا لأ يل و االد  لدا لأد يل وفالد ة أمدا إذا ول دا ميلدًا بعدا ال دهر  إذا لوف  مولوا قبل قياه ف  الأ  
ل الوفيات( ول ا ميلاً )الامل فُيقيا ا   أنُ  الأااس من  ل المواليا لا ُيقيا ف  أ    .51ف  أ  

 
                                                 

 .أُنظر ما صدر بشأن الِنظام. هة4/2/4111وتاريخ (  1/م)بموجب المرسوم الملكي رقم  -والثامنة والثالثون  –الرابعة والثالثون المادة ُعِدلت  –( 1، 4)
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 :التاسعة والثالثونالمادة 
ي ا ا   من يعُلر ا   لقي  اداين الدو ااة أن ُي دعر فدورًا أقدرا مركدس ل ُ در ة فد  الُمدان أو الاداك ا 

عدددة يلضدددمن وصددد  الاالدددة والُمفبأدددات ا اارل فددد  القُدددرى والمراكدددسة وا ددد  هدددكاء لاريدددر ماضدددر بالواق  
ددا فيدد  ولددارير اليددوا والأددااة اللدد  ُال ددر ا يدد  فيهدداة وي ددا أن ي ددمل الماضددر  ولاايددا المكددان الددذل و  

دن  اأدا ال داهر واللعريد  الكامدل بمدن الدر ا يد   فل وما معد  مدن أ دياء ولقداير أ  مدا لدا  –وص  ال  
دن ال دخ –يرُفل ذلك  فدل وي ا أن يوقدع الماضدر ُكدل مد إذا  –  الدذل ادرُره وال دخ  الدذل و دا ال  

فددل والماضددر إلدد  إادداى المكأأددات أو أاددا اة ددخا  الُمعلمدداين  –رضدد  بددذكر اأددم  فيدد   وُيأدد ا ال  
ل   ما لا ير ا ال خ  الدذل الدر ا يد  فد  لربيلد  ور اايلد  إذا لبدت صدفايل  لدذلك لداى وسارة  لرااية م 

 .ا لأميل  اأا اللع يمات الُملبعة لايهاالعمل وال كون اا لمااية بعا أن لل
 

 :األربعونالمادة 
ددا إليدد  براايددة ال فددل ال قددي  لب يددغ مكلددا اةاددوال المانيددة  ي ددا ا دد  المكأأددة أو ال ددخ  الددذل ُاه 
ل  ل قيددُاه فدد  الأدد   ددفل خمأددة ا ددر يومددًا مددن لددارير لأددُ م   ال قددي ة وا دد  كالددا الأدد   الُمخددل  بددذلك خ 

فدل إلد  المكأأدة أو ال دخ  الدذل لكفدل بلربيلد  وراايلد  اون أن ُيدذكر كالُملبعة وُلأ ا  ده ااة مديفا ال  
فل بقرار من ال  نة  .53في  أنُ  لقي ة وف  االة معر فة أاا الوالاين أو ك  يه ما يلا لصايح قيا ال  

 
 :الحادية واألربعونالمادة 

ل المواليددا المنددو  ب دد  القيددا بعددا لأدد يل واق   عددة المدديفا لاريددر  ددهااة مدديفا مددن ي ددا ا دد  كالددا أدد  
لة ولأددد يا  ُنأددخلين بمدديفا ال فددل ا دد  النمدددوذ  الُمعددا لددذلك وا يدد  لددذيي  ها بدددرقا ولددارير القيددا فدد  الأدد  

اه الفئاة اللنفيذية لهذا الن  اا وبعن اللانية إل  ا اارة الل  يلبُعها  .إاااه ما إل  الُمب  غ وفقًا ل ما ُلاا 
 

 :واألربعونالثانية المادة 
ل المواليددا فدد  نهايددة ُكددل أأددبوع إ ددعار إاارة اةاددوال المانيددة اللدد  يلبُعهددا ببيددان  ي ددا ا دد  كالددا أدد  
ا   النموذ  الُمعا لذلك يلضمن  ميع واق عات الو ااة الل  قياها فد  أد     مدع إرفداق ُنأدخة مدن  دهااة 

 .صفاة والا ال فلالميفاة وا   ا اارة قيا الواق عات خ فل لفلة أياا ف  
 

 :ثالثة واألربعونالمادة ال
دفل خمأدة ا در يومدًا مدن لدارير لأدُ م ها  ل المواليدا خ  رة من كالا أد   ي ا لقايا  هااة الميفا الصاا 
ضدافة المولدوا إلد   هدا بخدالا الُمايريدة واو ل وخلم  ها فد  الأد   إل  إااى إاارات اةاوال المانية لُم ابقة قيدا 

 .افلر العائ ة
                                                 

 .أُنظر ما صدر بشأن الِنظام. هة4/2/4111وتاريخ (  1/م)ُعِدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم  -  8 
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 :الرابعة واألربعونادة الم
هدددات اللددد  قدددا  ر الصددداية والُأددد ون وأصدددااا ال   ا ددد  ُمدددايرّل الُمأل دددفيات والُمألوصدددفات والمادددا  
مدة للأد يل اداات الدو ااة  لاُان فيها الو ااة وُكل ُمرخ  ل  باللوليا كال بيدا والقاب  دة مأدك افدالر ُمنل  

 :بيانات اللاليةالل  لاُان لايها أو لات إ راف ها باين ل مل ال
 .يوا الو ااة ولاريُخها وأااُلها وماُ ها - أ
 (.ذكر أو ُأنل ) نس المولوا  - ا

اأددا الوالددايان كددام  ين و نأدديل هما وايانل همددا وماددل إقامل همددا ومهنل همدداة وي ددا ا دديها فدد  نهايددة ُكددل  - ت
أو لاددددت   ددددهر إ ددددعار إاارة اةاددددوال المانيددددة الُمخلصددددة ب ميددددع الددددو ااات اللدددد  لمددددت بمكأأددددال ها

إ دددراف هاة وهدددذا ا  دددعار ا ُيعفددد  اة دددخا  المنصدددو  ا ددديها فددد  المدددااة اللاللدددة واللفلدددون مدددن 
ل الخا  ب ها  .مأئولية اللب يغ وا يكف  للاوين واق عة الو ااة ف  الأ  

 

 :الخامسة واألربعونالمادة 
إذا كددان االنددان ا دد  قيددا ا ي ددوس ا ددلراك أخددوين أو ُأخلددين مددن اةا أو أبددن مددع أبيدد  فدد  اأددا وااددا 
 .الاياةة كما ا ي وس بالنأبة ل موا نين لأ يل أأماء ُمخال فة ل  ريعة ا أفمية

 
 لسادسالاصل ا

 الزواج والطـالق
 

 :السادسة واألربعونالمادة 
رة بالُمخالعدددات والل  يدددق ملددد  كدددان  ي دددا لقدددايا اقدددا الدددسوا  ووليقدددة ال دددفق والر عدددة واةاكددداا الصددداا 

هددا للأدد ي  ها  رفاهدا  ددفل  ددهرين مدن لاريخ  أو أادداوهما أدعوايًا إلدد  أاددا مكالدا اةاددوال المانيددة وذلدك خ 
 .وخلم ها بخالا اةاوال المانية

 

 :سابعة واألربعونالمادة ال
لقددع مأددئولية اللب يددغ اددن الددسوا  وال ددفق والر عددة والل  يددق والُمخالعددة ا دد  الددسو ة ومددع هددذا ي ددوس 

 .ول والا السو ة أو أاا أقر بائ هما القياا بوا ا اللب يغ ل سو ة ول والا السو 
 

 :الثامنة واألربعونالمادة 
ا دد  إاارة اةاددوال المانيددة فددور لأددُ م ها اقددا الددسوا  أو وليقددة الر عددة أو ال ددفق أو ُاكددا الل  يددق أو 

 .الُمخالعة لاوين مضمون ها ا   قيا السو ين
 

 :التاسعة واألربعونالمادة 
اها الفئاة اللنفيذيةإذا كان  ا ُلاا   .أاا السو ين أعواّيًا وا،خر  ير أعواّل فيكون اللأ يل وفقًا لقواا 
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 :المادة الخمسون
دفل أدلين يومدًا مدن لدارير اقدا الدسوا  وذلدك  ي ا ا   السو  ُمرا عة إااى إاارات اةاوال المانيدة خ 

 .ل اصول ا   افلر اائ ة
 

 :المادة الحادية والخمسون
ا دد  المددأذونين ال ددرايين فد  نهايددة ُكددل أأددبوع إ ددعار إاارة اةادوال المانيددة اللدد  يلبعونهددا ببيددان ي دا 

ا دد  النمددوذ  الُمعددا لددذلك يلضددمن  ميددع واق عددات الددسوا  وال ددفق والر عددة مددع إرفدداق صددورة مددن الوليقددة 
عار إاارة اةاددوال وا دد  ُكلدداا المادداك ا فدد  نهايددة ُكددل أأددبوع إ دد. اللدد  أادداها أو صددااق ا يهددا المددأذون

رة بددالل  يق والُمخالعددات  اللدد  يلبعونهددا ببيددان ا دد  النمددوذ  الُمعددا لددذلك يلضددمن ُم خدد  اةاكدداا الصدداا 
لبات النأاة واال بار الغائا ميلاً   .واو

 
 الاصل السابع
 الوفيــات

 
 :المادة الثانية والخمسون

دددفل الُمددداا الُمادددااة فددد  هدددذا الن  ددداا ادددن  ميدددع  لدددة فددد  المم كدددة وادددن ي دددا اللب يدددغ خ  الوفيدددات الااا 
فال الذين ُيولاون أموالًا بعدا ال دهر الأدااس مدن الامدل  الأعوايين الملوفين ف  الخار  ة وي ُمل ذلك اة  

ه  .أواء كانت وفال ها قبل الوضع أاا ألناء 
 

 :المادة الثالثة والخمسون
 :اة خا  الُمك فون باللب يغ ان الوفاة ُها

و سو  الُملددددوف  أو أل أقر بائدددد  الددددُذكور الُمكم ددددين مددددن الُعمددددر أددددبعة ا ددددر اامددددًا أصددددول أو فُددددروع أ - أ
نين مع  ف  مأكن وااا  .القا  

نين معدُ  فد   - ا اةقرا ار ة ل ُملوف  من الُذكور الُمكم ين من الُعمدر أدبعة ا در اامدًا مدن  يدر القدا  
 .المأكن إذا اضروا الوفاة أو ا  موا ب ها

ر ُمددايرو الُمأل ددفيات وماددف - ت ت اللمددريل والمف ددل والفنددااق والمدداار س والُأدد ون واللكنددات والماددا  
هدددا بالنأدددبة ل ُا دددا  والُمعلمدددرين  الصددداية وأل مادددل وخدددرة وي دددمدل ذلدددك الُم دددوفين أو مدددن فددد  ُاكم 

 .والسوار الُمأ  ين لايها

 .ال بيا والمأمور الصا  الُمك   ب لبات الوفاة - ن

 .ُاماة الما ة أو  ير القبي ة -  

 .ك ا ا اارل ف  القرية أو المركسالاا - ح

ولكددون مأدددئولية اللب يدددغ باأددا اللرليدددا الأددداب ق ولُنلقدد  مأدددئولية ُكدددل فئددة فددد  االدددة و ددوا الفئدددة اللددد  
 .لأب قها ف  اللرليا
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 :المادة الرابعة والخمسون
دفل خم أدة ا در يومدًا مدن يكون اللب يغ ادن الوفداة لداى أل مكلدا مدن مكالدا اةادوال المانيدة ا د  النمدوذ  الُمعدا خ 

لارير الوفاةة ولكون هذه الُمه ة لفلين يومًا إذا االت الوفاة ف  مكدان يبُعدا ادن أقدرا مكلدا لألادوال أكلدر مدن خمأدين 
 .كي و ملر

 

 :المادة الخامسة والخمسون
ددفل خمأددة ا ددر يومددًا مددن لددارير الوصددولة ويو دد  ال ددا اللب يددغ انهددا خ  لب يددغ إلدد  إذا اددالت الوفدداة خددار   المم كددة و  

دُاه الُمأداف رة وفد  االدة العدواة يكدون اللب يدغ لداى أل مكلدا لألادوال فد   الُممل ية الأعواية الُمخلصدة فد  الب دا الدذل يقص 
 .المم كة

 

 :المادة السادسة والخمسون
بوأددا ة  اأددللناء ممددا أددبق إذا اددالت الوفدداة فدد  الخددار   فدد   هددة بعيدداة اددن مقددر الُممل يددة الأددعواية  دداس اللب يددغ انهددا

 .البريا الُمأ ل ب ر  أن يكون اللب يغ مصاوبًا ب هااة وفاة من الُأ  ة الُمخلصة ف  ال هة الل  اص ت الوفاة فيها
 

 :المادة السابعة والخمسون
ل الوفيددات المنددو  ب دد  القيددا فددور لأدد يل واق عددة الوفدداة لاريددر  ددهااة مددن ُنأددخلين ا دد  النمددوذ   ي ددا ا دد  كالددا أدد  

ل لددذييل الُنأددخلين الُمعددا لددذلك  هاة وا دد  كالددا الأدد   اون ا  ددارة إلدد  أأددباا الوفدداة مددا لددا ير ددا صددااا ال ددأن إيضدداا 
ل وُلأد ا إادااُهما إلد  الُمب دغ وبعدن اللانيدة إلد  ا اارة اللد  يو دا ب هدا م د  ال دخ  الُملدوف   برقا ولارير القيدا فد  الأد  

 .لضم ها إل  م ف 
 

 :المادة الثامنة والخمسون
ل الوفيات مع ب اقة الُملوف  ال خصية وافلر العائ دة الدذل يضدا اأدم  ي ا  رة من كالا أ   لقايا  هااة الوفاة الصاا 

ل  ها فدد  الأدد   ددفل خمأددة ا ددر يومددًا مددن لددارير صدداور ال ددهااة لُم ابقددة قيددا  إلدد  إادداى إاارات اةاددوال المانيددة وذلددك خ 
 .خصية واللأ ير ا   اأم  ف  افلر العائ ة الذل يُضُم وخلم ها بخالا الُمايرية وأاا ب اقة الُملوف  ال 

 

 :المادة التاسعة والخمسون
هدة معنيدة إرأدال  دهااة  ا   ُمدايرّل الُمأل دفيات والمادا ر الصداية ومادفت اللمدريل والُأد ون والمف دل أو أل   

قدددل ها  ل الوفيدددات إلددد  إاارة اةادددوال المانيدددة فددد  من   رة مدددن كالدددا أددد   وذلدددك إذا ادددالت الوفددداة لدددايها وقددداموا الوفددداة الصددداا 
 .ب  راءات الافن

 

 :المادة الستون
رة أو أق ت  ائرة وُفق ا بعل الُركاا أو المفاين أو االت كوار ن ُفق دا فيهدا أ دخا  ولدا ُيمك دن القيداا  إذا  ر قت باخ 

الاداان قدرارًا بفقدا اة دخا  الدذين ب  راءات قيا الوفيدات وفقدًا لمدا أدبق يلخدذ وسيدر الااخ يدة بعدا لفلدة أ دهر مدن لدارير 
هاة ولكدن ا لُلبدت الوفداة إا  كر أأمائ ها واو دعار إاارة اةادوال المانيدة الُمخلصدة ل لأ دير بدذلك ا د  قيدوا  كانوا فيها مع ذ 

 .بُصاور ُاكا  را  بذلك
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 :المادة الحادية والستون
ر القدااة العأدكريون  ددهااة وفداة ال ندوا والمدو فين والُمل دد ددل ُيادر  واين الدذين يلوفدون أو يأل ده اون ااخ 

المم كدددة أو خار  هدددا ألنددداء العم يدددات الاربيدددة أو الُمه مدددات الُممال  دددة لهدددا أو الُملفر ادددة انهدددا وذلدددك بال دددكل 
المنصددو  ا يدد  فدد  المددااة الأددابعة والخمأددون ا دد  أن يددلا بعددن إادداى الُنأددر اددن  ريددق الددوسارة أو 

هاالرئاأة إل  ذول الُملوف  واُةخر   .ى إل  إاارة اةاوال المانية ف  المن قة ل لأ ير بذلك ا   قيوا 
 

 :المادة الثانية والستون
دددل إلددد  إاارة  إذا ُنفدددذ ُاكدددا القلدددل ب دددخ  فع ددد  الاددداك ا ا اارل لن ددديا ماضدددر الوفددداة وا يددد  أن ُيرأ 

ر  ددهااة ب هددا اون انل  ددار لب يغدد  با لواق عددة مددن ذول الُملددوف  اةاددوال المانيددة الُمخلصددة لقيددا الوفدداة ولاددر 
 .وباون ا  ارة إل  أأباا الوفاة

 

 :المادة الثالثة والستون
دددات أو أميدددر القريدددة أو المركدددس لن ددديا ماضدددر  إذا ُالدددر ا ددد  ُ لدددة إنأدددان فع ددد  اائدددرة الُ دددر ة إن و  

ددات الُ لددة فيهددا ويكخددذ ل ُ لدد ة صددورة ي ددلمل ا دد  أوصددا  الُملددوف  والسمددان والمكددان والُمفبأددات اللدد  و  
 مأدددية إن أمكدددن ُلرفدددق بالماضدددر وُيرأدددل الماضدددر إلددد  إاارة اةادددوال المانيدددة للاريدددر  دددهااة الوفددداة 

 .بمو ب  
 

 :المادة الرابعة والستون
ا ُيددافن أل ُملددوف  بدداون الاصددول ا دد  أذن افددن مددن  بيددا ُمعلمددا ُيع دد  مددن ُنأددخلينة وايددُن ا 

و المركدس بعدا أن يلاقدق مدن أن الوفداة  بيعيدة وفد  االدة يو ا أ بداء فُلع د  الُرخصدة مدن أميدر القريدة أ
ا ماضدر ُيبدّين فيد  االدة الُ لدةة وا يدكذن  اا ل باه ف  أأباا الوفداة ي دا ا ديها ل ميدع المع ومدات ولدن  

قة  .بالافن إا بعا إبفغ أمير المن  
 

 :المادة الخامسة والستون
  فدد  ُادداون الوفدداة أو وقددع  ددك فدد  أن أأددباا الوفدداة ُيعّ ددل بددافن الُملددوف  مددا أمكددن ذلددك إا إذا ُا ددلُب  

 يدددر  بيعيدددة ففددد  هدددذه الاالدددة يك دددل الدددافن ل ُمددداة الكافيدددة ل لاقُدددق مدددن الوفددداة أو أأدددباب هاة ويقدددوا  بيدددا 
 .الصاة بلاايا مواا الافن

 

 :والستونالمادة السادسة 
دد نُها اللب يددغ اددن الوفدداةة اة ددخا  الددذين ي ددسُمها الاصددول ا دد  إذن الددافن هددا اة ددخا  الم  ددوا م 

وي ا ا   ال خ  الُمك د  بُمفا دة نقدل الُ لدة اللاقُدق مدن و دوا إذن الدافن وا د  ادار س المقبدرة أن 
عد  لبعل هدا  اارة اةادوال  يلأ ا ُنأدخة مدن أذن الدافن قبدل ال دروع فيد  ولأد يم ها فد  نهايدة ُكدل  دهر لمر  

 .للب يغ ان الوفاةالمانية الُمخلصةة وُلرفع الُنأخة اُةخرى با
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 الاصل الثامن
 الب طـاقـات الشخـصية ودفـات ر العـائلة

 
 :المادة السابعة والستون

ي ددا ا دد  ُكددل  مددن أكمددل الخامأددة ا ددرة مددن ُامددر ه مددن المددوا نين الأددعوايين الددُذكور ُمرا عددة إادداى 
لب  اقدة اخلياريدًا اوائر اةاوال المانية ل اصول ا   ب  اقدة  خصدية خاصدة ب د ة ويكدون الاصدول ا د  ا

ل نأاء ولمن لقع أاماُرها بين العا رة والخامأة ا رة أنة بعا موافقة ولد  أمر همدا وُلأدلخر  الب  اقدة مدن 
ل المان  المركسل  .واقع الأ  

 

 :المادة الثامنة والستون
ا دد  اأددللناء مددن ُاكددا المددااة الأددابعة والأددلون ي ددوس ل أددعوايين الُمقيمددين فدد  الخددار     ددا الاصددول 

ها أو ل ف هدا إلد  الُممل يدة العربيدة الأدعواية فد  ال هدة اللد   ها واللب يدغ بفقدا  الب  اقة ال خصية و  ا ل ايا 
ا وا  راءات الل  لُلبع ف  هذه اةاوال ا الفئاة اللنفيذية القواا   .ُيقيا فيها صااا ال  اة وُلاا 

 

 :المادة التاسعة والستون
  ال خصددددية بصددددفة ُمأددددلم رةة وا يدددد  إبراس هددددا انددددا إ ددددراء  ميددددع ي دددا ا دددد  ُكددددل مددددوا ن امددددل ب  اقلدددد

ندُ   الُمعامفت الل  لألاا  إلبات  خصيل ة كما أن ا ي  إبراس ها إل  ر  دال الُأد  ة العامدة ُك مدا ُ   دا م 
 .ذلك

 

 :المادة السبعون
والمداار س وا ا ي وس ةل  هة أو مص اة اكومية أو مكأأة اامة ب ّما ف  ذلك ال امعات والمعاه ا 

ددفة  ددامل ها بص  ل  دركات وال معيددات والمكأأددات الخاصددة واةفددراا أن يقب ددوا أو يأددلخاموا أو يأددلقب وا فدد  خ 
فة ُأخرى أل  خ  أعواّل أكمل الخامأدة ا درة مدن ُامدر ه إا  مو   أو ُمألخاا أو  الا أو بأية ص 

 .إذا كان يامل ب  اقة  خصية
 

 :المادة الحادية والسبعون
ل أو ما ُيمال ُ ها من اةمداكن الُمعداة  يدواء الُ مهدور أن ُيلب لدوا ي ا  ا   المأئولين ف  الفنااق والمف  

ًف الخامأدة ا درة مدن  بأ فل ها البيانات الموضاة ف  ب اقة ُكل من ينسل ف  ل ك اةماكن إذا كان ُمكم 
 ُامر ه

 

 :المادة الثانية والسبعون
كددا المددااة الخمأدد ون مددن هددذا الن  دداا ي ددا ا دد  ُكددل را ُأأددرة أددعواّل ُمرا عددة إادداى اوائددر مددع ُمراادداة ا 

اةاوال المانية خ فل لفن أنوات من لارير نفاذ هذا الن  داا ل اصدول ا د  افلدر يلضدمن البياندات الخاصدة 
ل المان  المركسل(دفتر العائلة)ب  وبأفراا ُأأرل   ُيأم    .ة ويألخر  من واق ع قيوا الأ  



 342 

 :سبعونلثالثة والالمادة ا
ل المان  المركسلة كمدا ا ي دوس لد  ايداسة أكلدر  ا ي وس أن يكون ةل موا ن  ير قيا وااا ف  الأ  

اة أو األ عمال ب  اقة أو افلر اائ ة ا يُخص  اةة أو أكلر من افلر اائ ة واا   .من ب  اقة  خصية واا 
 

 :سبعونوالالمادة الرابعة 
ا ُمددداة ُيع ددد  افلدددر العائ دددة لُمددداة   يدددر مادددُااة لنلهددد  بوفددداة را العائ دددةة أمدددا الب  اقدددة ال خصدددية فُلادددا 

ها دفل . صفايل ها بع ر أنوات من لارير ُصاور ها أو األباال ها أو ل ايدا  ها ل ُمداة ُممال  دة خ  وي دا ل ايدا 
 .50المائة واللمانين يومًا الأاب قة انقضاء ُماة صفايل ها

 

 :سبعونوالالخامسة المادة 
ا   ُكل  موا ن انا ااون أية واق عة مانية يلرلدا ا يهدا ُمغدايرة أادا بياندات ب  اقلد  ال خصديةة  ي ا

ُمها إل  أل إاارة من اوائدر اةادوال المانيدة   دراء اللعدايل الدفس ا  أو افلر العائ ة الذل ف  اوسل  أن ُيقا 
ددفل أددلين يومددًا مددن  ادداون الواق عددةة وياُضددر ا يدد  قبددل ل بيانددات أو اأددلباال هما اأددا ااقلضدداء وذلددك خ 

 .إ راء اللعايل الفس ا األ عمال البيان الوا ا اللعايل ب ريق الغ 

 

 :سبعونوالالمادة السادسة 
فدد  االددة فقددا أو ل دد  الب  اقددة ال خصددية أو افلددر العائ ددةة فع دد  صددااا المصدد اة لب يددغ إادداى اوائددر 

الفقا أو الل   واأل اصال بدال ادن المفقدوا أو اللدال  اةاوال المانية خ فل خمأة ا ر يومًا من لارير 
اها الفئاة اللنفيذية  .وفقًا لق راءات الل  ُلاا 

 

 :سبعونوالالسابعة المادة 
فة ال نأدية الأدعواية ادن اام   هدا ةل أدبا مدن اةأدباا ي دا لقدايا الب  اقدة ال خصدية  انا سوال ص 

يددة لأدداا الب  اقددة واللأ ددير ا دد  افلددر العائ ددة أو أدداب  ة وافلددر العائ ددة إلدد  إادداى اوائددر اةاددوال المان
ا الفئاة اللنفيذية ااات الأاا أو اللأ ير  .وُلاا 

 
 لتاسعالاصل ا

 الُعقـوبـات
 

 :سبعونوالثامنة المادة ال
مددة اُةخددرى مددن اقوبددات أ ددا ُيعاقددا ُمخددالفو أاكدداا هددذا الن  دداا  مددع ادداا ا خددفل بمددا لقضدد  ب دد  اةن  

 .الُماااة ف  المواا اللالية بالعقوبات
 :المادة التاسعة والسبعون

                                                 
 .أُنظر ما صدر بشأن الِنظام. هة4/2/4111وتاريخ (  1/م)ُعِدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم  - 0 
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ُيعاقدددا بدددالابس ُمددداة ا لل ددداوس أدددلة أ دددهر وبغرامدددة ا لسيدددا ا ددد  ا دددرة وا  لاير أو ب اددداى هدددالين 
 :العقوبلين

ُبها لنفيذ هذا الن  اا - أ  .ُكل مدن أال  ببيان  ير صايح من البيانات الل  يو  
 .لة والأبعون من هذا الن  ااُكل مدن خال  ُاكا المااة اللال - ا

 

 :المادة الثمانون
ُيعاقدددا ا ددد  ُمخالفدددة أاكددداا المدددواا اللانيدددة واللفلدددون واللاأدددعة واللفلدددون والخامأدددة واةربعدددون واللانيدددة 

 .والخمأون والأبعون والاااية والأبعونة بغرامة ا لسيا ا   ا رة وا  لاير
 

 :المادة الحادية والثمانون
الفدددة اةاكدداا اةخددرى فددد  هددذا الن  دداا وأاكددداا الفئاددة اللنفيذيددة والقدددرارات الُمنف ددذة لهدددا ُيعاقددا ا دد  ُمخ

 .21بغرامة ا لسيا ا   خمأة وا  لاير
 

 الاصل العاشر
 21اللجـنة والهيـئة

 

 :المادة الثانية والثمانون
 :نة منُل كل بقرار من وسير الااخ ية وبقار الاا ة ل ان فراية ف  المنا ق وللكون ُكل ل 

 .ُمأل ار ُيعّين  وسير الااخ ية -1
 .مناوا ُيعّين  وسير العال -2

 .22 بيا ُيعّين  وسير الصاة -3
 

 :المادة الثالثة والثمانون
 :لخل  ال   ان الفراية بالفصل ف  الموضواات اللالية

 .  بات قيا الواق عات المانية بعا انقضاء أنة من لارير ااول ها - أ
اددوال المانيددة ول ُ مددات رفددل القيددا ا دد  أندد  فيمددا يلع ددق بلعددايل   بددات لصددايح أو لعددايل قيددوا اة - ا

ددا الخاصددة  لددارير المدديفا فيأددلمر العمددل بددالقرارات واللع يمددات الُم بقددة االيددًا الدد  يددلا وضددع القواا 
 .بذلك بقرار من م   س الوسراء

 .قررة ا يهااللاقيق مع ُمخالف  أاكاا هذا الن  اا ولوائا  ولوقيع الُعقوبات وال ساءات المُ  - ت

 .23الموضواات اُةخرى الل  ُلاال إليها من إاارة اةاوال المانية - ن

                                                 
 . أُنظر ما صدر بشأن الِنظام. هة12/2/4111وتاريخ ( 01)صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم    - 29
أُنظةر . هة4/2/4111وتاريخ (  1/م)وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم ( اللجان المحلية والارعية وهيئة األحوال المدنية المركزية)اصل العاشر من هذا الِنظام ِلُيصبح ُعِدل عنوان ال   - 24

 .ما صدر بشأن الِنظام
 .أُنظر ما صدر بشأن الِنظام. هة4/2/4111وتاريخ (  1/م)كي رقم بموجب المرسوم المل -والثالثة والثمانون  –الثانية والثمانون المادة ُعِدلت  –( 1، 2)
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 :الرابعة والثمانونالمادة 
ددفل أأددبوع وااددا مددن لددارير ُصدداور  ُره إلدد  الُمايريددة خ  لرفددع ُكددل ل نددة فرايددة ُنأددخة مددن ُكددل قددرار ُلصددا 

يئدة اةادوال المانيدة وذلدك فد  ميعداا ا القرارة ول ُمايرية ول ُكل  ذل مص اة ال عن ف  قرار ال  نة أماا ه
 .يل اوس ألين يوماً 

 

 :الخامسة والثمانونالمادة 
األلناء مما نصت ا ي  المااة الرابعة واللمانون ُيعلبر قرار بالنأدبة للوقيدع العقوبدات وال دساءات الُمقدررة 

ذا كددان با لأدد ن ف  ماكددوا ا يدد  اددق ا دد  ُمخددالف  أاكدداا هددذا الن  دداا نهائيددًا إذا كددان يقضدد  بالغرامددةة واو
 .24الل ُ ا أماا ايوان الم الا خ فل لفلين يومًا من لارير إبف   بقرار ال  نة

 

 :السادسة والثمانونالمادة 
 :ُل كل ف  الُمايرية العامة لألاوال المانية هيئة مركسية ُمكونة من

 رئيأداً  الُماير العداا لألاوال المانية- أ
 اضدواً  م الا ُيعّين  رئيس ايوان الم الاُمأل ار من ايوان ال- ا
 اضدواً  ُمأل ار قانون  ُيعّين  وسير الااخ ية- ت
ب  وسير الصداة- ن  اضدواً   بيا ُينا 

 

 :السابعة والثمانونالمادة 
 :لخل  هيئة اةاوال المانية المركسية بالن ر والفصل ف  الموضواات اللالية

 .ال   ان الفراية الفصل ف  ال عون المو هة ضا قرارات - أ
 .اللصايق ا   مااضر فا  الأ  فت - ا

 .25إبااء الرأل ف  ُكل ما ُيايُ   إليها وسير الااخ ية من مأائل للع ق باةاوال المانية - ت
 

 :الثامنة والثمانونالمادة 
ا الفئاة اللنفيذية ا  راءات الل  يأل س مها ُاّأن أااء ال   ان والهيئدة ةامال هدا بمدا فد  ذ لدك إ دراء ُلاا 

 .اللقُاا بال  بات والل ُ مات وال عون والفصل فيها
 

 :التاسعة والثمانونالمادة 
ل المدان   رة قبل نفاذ هدذا الن  داا أأاأدًا لقيدا المدوا نين الأدعوايين فد  الأد   لكون افائ  النفوس الصاا 

ال هاة وانائذ ُلاال إل  مصار ها لُم ابقل هدا ا د  أصد دال ها المركسل ما لا ُي ك ف  ص  ول ها واللأكدا مدن ص 
دال ها أو أداب ها  د فت فُلادال إلد  هيئدة اةادوال المانيدة ل بدت فد  ص  ال ها من الأ  ف ذا لا يمكن إلبات ص 

 .والخاذ ا  راءات الفس مة ناو ُمعاقبة المأئولين ان ذلك
                                                 

 .أُنظر ما صدر بشأن الِنظام. هة4/2/4111وتاريخ (  1/م)بموجب المرسوم الملكي رقم  -والسابعة والثمانون  –ُعِدلت المادة الخامسة والثمانون  –( 1، 4)
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 :المادة التسعون
ددول انهد ددفل أربدع أددنوات يدلا ااال مداا ا دد  افدائ  النفددوس إلد  أن يدلا أدداب ها وصدر  ا  اة وذلدك خ 

من لارير نفاذ هذا الن  ااة وبانلهاء هذه الُماة لعلبر افائ  النفوس ُم غداة مدا لدا يدلا لمايدا ُمه دة اأدلباال ها 
 .بقرار من وسير الااخ ية

 

 :المادة الحادية والتسعون
 ..ُيعلبر را ُأأرة ف  م ال ل بيق هذا الن  اا

 .السو  بالنأبة ل سو ة - أ
ه الُمضافين مع  وبنال    ير الُملسو  اتاةا بالن - ا  .أبة ةواا 

ها - ت ها الُقصر وبنال ها  ير الُملسو  ات بعا وفاة وال ا   .اةا بالنأبة ةواا 

القريا بالنأبة ل مدن يعدي  معد  مدن أقار بد  الدذين يعدوُلها أو يراداُها ولدو لدا يُكدن ُم سمدًا بنفقدل ها  دراًا  - ن
ل المان  المركسلبعا فقا را ُأأرل ها إن لا يكن   .أبق قيُاها ف  الأ  

 

 :المادة الثانية والتسعون
بعددا نفدداذ هددذا الن  دداا ُلصددار  ددهااات المواليددا والوفيددات وفقددًا ةاكامدد ة ولأددلمر المكالددا الصدداية فدد  
إصاار هدذه ال دهااات إلد  أن يدلا نقدل هدذه ااخلصدا  بو ائفد  الُمعلمداة والعدام ين فيد  ب دكل لداري   

 .ةاوال المانية خ فل خمس أنواتة وي وس لعايل هذه الُماة بقرار من م  س الوسراءإل  مكلا ا
 

 :المادة الثالثة والتسعون
اأددللناء مددن أاكدداا المددواا الُملع  قددة بلاايددا ُمدداة اللب يددغ اددن الواق عددات الددوار اة فدد  هددذا الن  دداا ي ددوس لددوسير 

اها الفئاة اللنفيذيةالااخ ية لعيين الااات الل  يرى لمايا فلرة اللب ي  .غ انها وفقًا لضواب  ُلاا 
 

 :المادة الرابعة والتسعون
ر وسير الااخ ية ال وائح والقرارات اللنفيذية لهذا الن  اا ولُن ر ف  ال رياة الرأمية  .ُيصا 

 

 :المادة الخامسة والتسعون
ر بددداةمر الأدددام  رقدددا  هددددة 15/1/1353ولدددارير  3112ُي غددد  هدددذا الن  ددداا ن  ددداا اائدددرة النفدددوس الصددداا 

ر بالمرأدددوا الم كددد  رقدددا  هددددة كمدددا ُي غددد  ُكدددل مدددا 11/1/1332ولدددارير  2ون  ددداا المواليدددا والوفيدددات الصددداا 
هدددد 3/0/1415ولدددارير  52/واأدددللناء مدددن ذلدددك يأدددلمر العمدددل بالمرأدددوا الم كددد  رقدددا ا. يلعدددارل معددد 

ق ا دد  قددرار م  ددس الددوسراء رقددا  مددن ( ن)لقاضدد  بلعددايل الفقددرة هددد ا25/1/1415ولددارير  121الُمصدداا 
ددا اامددة ُلعددالج موضددوع لعددايل  ن  دداا خامددة اةفددراا وذلددك لاددين ُصدداور قددرار م  ددس الددوسراء بوضددع قواا 

 .من المااة اللاللة واللمانون أافه( ا)لارير الميفا الُم ار إل  ذلك ف  الفقرة 
 

 :المادة السادسة والتسعون
 .22ة وُيعمل ب   بعا ُمض  أنة من لارير ن ر ه ف  ال رياة الرأميةُين ر هذا الن  اا ف  ال رياة الرأمي

                                                 
 .هة4192/ /0خ بتاري( 2412)ُنشر بجريدة ُأم القرى في عدِدها رقم  - 22
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 ما صدر بشأن النظةام
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 هة12/2/4111وتاريخ  01قرار رقم 

 

 ن مجلس الوزراء إ
 

ولددارير  ر/1/13041وار اة مددن ايددوان رئاأددة م  ددس الددوسراء بددرقا عام ددة الددبعددا اا ددفع ا دد  المُ 
ولددارير  35/52132هدد الُم دلم  ة ا دد  خ داا صدااا الأددمو الم كد  وسيدر الااخ يددة رقدا 12/0/1421
هددد ب ددأن العقوبددات الُمقلراددة باددق مددن يقددوا مددن المددوا نين بددرهن افي ددة النفددوس أو ب  اقددة 4/3/1421

ل أو الخار   أو لرك  ل ك الولائق لاى الغير اةاوال أو افلر العائ ة أو  واس الأفر الخا  ب  ف  الااخ 
ات من أ     .بقصا األعمال ها لغير الغرل الذل ُأا 

هد ورقا 13/1/1421ولارير ( 215)وبعا اا فع ا   الماضرين الُمعاين ف  هيئة الُخبراء رقا 
 .هد4/12/1421ولارير ( 411)

ر بالمرأددددددوا الم كدددددد  رقددددددا  لددددددارير و ( 1/ا)وبعدددددا اا ددددددفع ا دددددد  ن  دددددداا اةاددددددوال المانيدددددة الصدددددداا 
 .هد21/4/1411

 .هد20/1/1422ولارير ( 51)لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء رقا وبعا اا فع ا   
 

 يقةرر
 

ُتطبةةق بحةةق الةةراهن أو الُمةةرتهن لِبطاقةةة األحةةوال الشخصةةية أو دفتةةر العائلةةة أو حايظةةة الناةةوس 
العقوبة المنصوم عليها  –له  ومن يقوم بترِكها لدى الغير بقصد اسِتخداِمها في َير الغرض الُمعدة

وتةاريخ ( 2/م)من ِنظام األحوال المدنية الصاِدر بالمرسوم الملكةي رقةم  –في المادة الحادية والثمانون 
 .هة19/1/4192
 
 

 رئيس مجلس الوزراء
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  1/ م : الرقدا                                                                           
 هة4/2/4111: اريرالل

 ---------------
 بعون اهلل تعالى

 بن عبد العزيةز آل سةعود ةهدنحن ف             
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                                 

  

( 01/أ)الم كد  رقدا  مربداة ةالصداار اةأاأد  ل ُاكدان داا المدن  الأدبعين ناًء ا   المااةب
 .هد21/3/1412ولارير 
( 13/أ)رقددا  ن  دداا م  ددس الددوسراء الصدداارة بدداةمر الم كدد  بندداًء ا دد  المددااة الع ددرين مددنو 
 .هد3/3/1414ولارير 

وبناًء ا   الماالين الأابعة ا رة واللامنة ا رة من ن  اا م  س ال ورى الصاارة بداةمر 
 .هد21/3/1412ولارير ( 01/أ)الم ك  رقا 

 .هد1/0/1421ولارير ( 44/33)رقا  قرار م  س ال ورىع ا   وبعا اا ف
 .هد23/5/1422ولارير ( 153)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 

 :رسمنا بما هو آت
 

الثانيةةة، والخامسةةة عشةةرة، والتاسةةعة عشةةرة، والعشةةرين، ) تعةةديل المةةواد الموافقةةة علةةى  – أولا 
رين، والسادسةةةة والعشةةةرين، والرابعةةةة والثالثةةةين، والثانيةةةة والعشةةةرين، والخامسةةةة والعشةةة

والثامنة والثالثين، واألربعين، والرابعةة والسةبعين، والثانيةة والثمةانين، والثالثةة والثمةانين، 
ِنظةةام األحةةوال المدنيةةة الصةةاِدر بالمرسةةوم  مةةن( والخامسةةة الثمةةانين، والسةةابعة والثمةةانين 

ديل عنةوان الاصةل العاشةر مةن الِنظةام، ، وتعةهةة19/1/4192وتاريخ ( 2/م)الملكي رقم 
 .وذلك بالصيغة الُمرفقة

 .الوزراء ُكلا فيما يُخصه تنايذ مرسومنا هذانائب رئيس مجلس الوزراء و سمو على  – ثانياا 
 

 

 فةهد بن عبد العزيةز
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 هة4111/ /12وتاريخ  2 4 قرار رقم
 

 إن مجلس الوزراء 
 

ولددارير  ر/1/21132رقا بددان رئاأددة م  ددس الددوسراء اة مددن ايددو عام ددة الددوار  بعددا اا ددفع ا دد  المُ 
ولدارير  3/33100رقدا  خ اا صااا الأدمو الم كد  وسيدر الااخ يدة ة ا    لم  هدة المُ 21/11/1421
الُملضددمن   ددا لعددايل بعدل مددواا ن  دداا اةاددوال المانيدة الصدداار بالمرأددوا الم كدد  هددة 20/11/1300
 .هد21/4/1411ولارير ( 1/ا)رقا 

ولددددددارير ( 1/ا)ع ا دددددد  ن  دددددداا اةاددددددوال المانيدددددة الصدددددداار بالمرأددددددوا الم كدددددد  رقددددددا وبعدددددا اا ددددددف
 .هد11/2/1422ولارير ( 25)هدة ورقا 1/3/1421

 .هد1/0/1421ولارير ( 44/33)م  س ال ورى رقا  ن ر ف  قراروبعا ال
 .هد0/5/1422ولارير ( 231)وبعا اا فع ا   لوصية ال  نة العامة لم  س الوسراء رقا 

 
 ررةةقةي

 

الثانيةة، والخامسةة عشةرة، والتاسةعة عشةرة، والعشةرين، والثانيةة ) الموافقة على تعةديل المةواد 
والعشةةةةرين، والخامسةةةةة والعشةةةةرين، والسادسةةةةة والعشةةةةرين، والرابعةةةةة والثالثةةةةين، والثامنةةةةة والثالثةةةةين، 

مسةةة الثمةةانين، والسةةابعة واألربعةةين، والرابعةةة والسةةبعين، والثانيةةة والثمةةانين، والثالثةةة والثمةةانين، والخا
هةة، 19/1/4192وتةاريخ ( 2/م)من ِنظام األحوال المدنية الصةاِدر بالمرسةوم الملكةي رقةم ( والثمانين 

 .وتعديل عنوان الاصل العاشر من الِنظام، وذلك بالصيغة الُمرفقة
 

 وقد ُأِعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته ُمراِفقة لهذا ، ، ،
 
 

 رئيس مجلس الوزراء
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 ِنظام األحوال المدنية تعديل مواد من
 :المادة الثانية

علةى المعةاني الُمدونةة  -فةي هةذا الِنظةام ولئحِتةه التنايذيةة  حيُثمةا وردت -تدل الُمصطلحات التالية 
 :ِلُكل ِمنها

 :الُمديةرية - أ

 .ه  الُمايرية العامة لألاوال المانية المأئولة ان أامال اةاوال المانية
 :وال المدنيةإدارة األح - ب

ددمن اائددرة اخلصاصدد  بلأدد يل الادداات المانيددة لُأددكان  هدد  فددرع الُمايريددة فدد  المن قددة الُمك دد  ض 
قة  .المن  

 :مكتب األحوال المدنية - ت

ل الواق عدددات هدددة الُمك فدددة بلأددد يل واق عدددات اةادددوال المانيدددة فددد  أددد   ويكدددون لاب عدددًا  اددداى  ةهدددو ال  
 .إاارات اةاوال المانية

 :الهةيئة - ث

 .من هذا الن  اا المادة السادسة والثمانونيئة اةاوال المانية المركسية الُم ك ة وفقًا لن  ه  ه
 :اللجنة المحلية - ج

( أ)الفقددرة وفقددًا لددن   إاارة أو مكلددا لألاددوال المانيددةةهدد  ل نددة اةاددوال المانيددة الُم ددك ة فدد  ُكددل  
 .من هذا الن  اا المادة الثانية والثمانونمن 

 :اللجنة الارعية -  

قدددةة وفقدددًا لدددن  الفقدددرة هددد   المةةةادة الثانيةةةة مدددن ( ب)ل ندددة اةادددوال المانيدددة الُم دددك ة فددد  ُكدددل من  
 .من هذا الن  اا والثمانون

 :السِجل المدني المركزي - خ

ل العاا الذل ُلاون في  الااات المانية ل ميع الأعوايين  .هو الأ  
 :سِجل الواِقعات - د

ل الذل ُلاون في  واق عات اةاو   .ال المانيةهو الأ  
 :الواِقةعة - ذ

لدددة  ها أو الوفددداةة وُكدددل ااا  هددد  اصدددول المددديفا أو الدددسوا  أو ال دددفق أو فقدددا ال نأدددية أو اأدددلرااا 
ةةا سةةبق مةةنيو ددا هددذا الن  دداا أو ائال دد  اللنفيذيددة لأدد ي  هاة   ددوارئ  :وكةةذلك جميةةع مةةا يتاةةرع عمَّ

 .واواا ن وما يأل سا لعايًف ف  لأ يفل ها
 :الحةالة المدنية - ر

 .ما يص  اياة الموا ن المانية باصول إااى الواق عات الأاب قة ه  ُكل
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 :المادة الخامسة عشرة
ا ي دوس  المةادة الرابعةة عشةرةفيما ااا ما يقلضي  اللصايح ألناء اللأ يل وفقدًا ل منصدو  ا يد  فد  

لمانيددة الرئيأددية إا بعدا لمدداا اللأد يل إ ددراء أل إضدافة أو اددذ  أو لعدايل أو لغييددر فد  قيددوا الواق عدات ا
لعيددين الاالددة  :مثةةلولكددن ي ددوس لعددايل البيانددات الُملفر اددة اددن هددذه الواق عددات . الفرايددة بقددرار مددن ال  نددة

هنددة ة(ُملددسو  أو أاددسا)اا لماايددة  و يددر ذلددك مددن  ةونددوع المكهددل الاراأدد  ةوماددل ا قامددة ةولاايددا الم 
ا دددد  أن يددددلا ذلددددك بندددداًء ا دددد  ولددددائق أو ُمأددددلناات أو  ةةنهددددا الفئاددددة اللنفيذيددددالبيانددددات الفرايددددة اللدددد  ُلعيل 

ل ورئيأُ   .  الُمبا رلاقيقات رأمية يقلنع ب ها كالا الأ  
 

 :المادة التاسعة عشرة
ل المندو  ب د  القيدا  دفل أدبعة أيداا رفدع اةمدر  –أيدة واق عدة مانيدة  –إذا رفل كالا الأ   دا ا يد  خ  و  

وا د  ُمداير ا اارة أن ُيبدال رأيدُ  بقدرار مكلدوا يدع دا فيد  ُكدًف مدن . أدبلبةإلد  ا اارة اللد  يلبُعهدا بُمدذك رة مُ 
ددفل لفلددين يومددًا مددن لددارير رفددع اةمددر إليدد ة وفدد  االددة رفددل القيددا أو  ل وصددااا ال ددأن خ  كالددا الأدد  

 .ُمض  الُماة المذكورة يكون لصااا ال أن الاق ف  الل ُ ا إل  ال  نة الفراية
 

 :المادة العشرون
ا اللب يددغ اددن واق عددة مانيددة بعددا فددوات الُمدداة الُماددااة وقبددل نهايددة الأددنة اةولدد  لادداول هاة فع دد  كالددا اندد

هدا فد  اللدارير الُمب دغ اند ة ولدُ  فد  هدذا الأدبيل   دا ا لبالدات واو دراء  داة وقوا  ل أن يللبت من ص  الأ  
ل الخا  ها ف  الأ   أما ف  الواق عدات اللد  ُيب دغ انهدا . ب ها اللاقيق الفس اة وا ي  بعا لبوت الواق عة لقييا 

 .بعا انل هاء أنة من لارير ااول هاة فف ي وس قيُاها إا بقرار من ال  نة الما ية
 

 :المادة الثانية والعشرون
ل المنددو  بدد  القيددا أن ُيأدد ل أيددة واق عددة يكددون هددو فيهددا ُمب  غددًا أو  الددا قيددا أو  ا ي ددوس لكالددا الأدد  

د  أو أقار بد  إلد  الار دة الراب عدةة إا بعدا أن  اهاة أو لكون ُمل ع  قدة ب د  أو بسو د  أو أادا أصدول   أو فروا 
راأة اةوراق واللأُكا من أفمل ها لدا يدأُمر بد  راء القيدا  يرفع اةمر إل  ُماير ا اارة اللابع ل  الذل يقوا با 

 .الفس ا
 

 :المادة الخامسة والعشرون
ُلافد   –خدسائن خاصدة  –رات اةادوال المانيدةة فد  ُكدل مكلدا مدن مكال بلهدا ُيهيأ ف  ُكل إاارة من إاا) 

فيها أ  فت الواق عاتة أما ُمعامفت اةاوال المانية المبنيدة ا د  هدذه الواق عدات والُملع  قدة با ضدافة إلد  
س اة الأ ل المان  أو اللعايل في  أو الاذ  من ة فدُلاف  فد  م د  أأداس صدااا ال دأن بعدا إكمدال الدف

ا الفئاددة اللنفيذيددة ُ ددرق وأأداليا الافدد  فدد  خددسائن المافو ددات وكيفيددة امددل . لدُيمك ن الر ددوع إليهددا وُلاددا 
اة ل مافو اتة باين يمكن الر وع إليها بُيأر انا الاا ة   (.فهار س واض 
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 :المادة السادسة والعشرون
ها ل افد  فد  خدسائن المافو دات مدن ق بدل د فت اندا إيدااا  ال  ندة الما يدة وا يهدا أن ُلوقلدع  لُفاد  الأ 

ر ماضدرًا بنلي دة الفاد  لُبدين فيد  االدة هدذه  ل بمدا ُيفيدا فاُصدهاة وأن ُلادر  ف  نهاية القيدوا مدن ُكدل  أد  
دفل خمأدة ا درة  الأ  فتة وما قا يكون فيهدا مدن ُمخالفدات لأد ي يةة ورفدع هدذا الماضدر إلد  الهيئدة خ 

 .يومًا من لارير إ راء الفا 
 

 :ة الرابعة والثالثونالماد
ددفل  يكددون اللب يددغ اددن المواليددا لدداى مكلددا مددن مكالددا اةاددوال المانيددة ا دد  النمددوذ  الُمعددا لددذلك خ 

ولكون هذه الُمه ة لفلدين يومدًا إذا ادالت الدو ااة فد  مكدان يبُعدا ادن . خمأة ا ر يومًا من لارير الو ااة
 .ين كيفً أقرا إاارة أو مكلا لألاوال المانية أكلر من خمأ

 
 :المادة الثامنة والثالثون

لة و  ا لأ يل و اال  لا لأ يل وفال  أما إذا ول دا ميلدًا بعدا ال دهر . إذا لوف  مولوا قبل قياه ف  الأ  
ل الوفيات بأنُ  ول ا ميلاً  الأااس من الامل فُيقيا  .ف  أ  

 
 :المادة األربعون

ددا إليدد  براا يددة ال فددل ال قددي  لب يددغ مكلددا اةاددوال المانيددة ي ددا ا دد  المكأأددة أو ال ددخ  الددذل ُاه 
ددفل خمأددة ا ددر يومددًا مددن لددارير لأددُ م   ال قددي  ل . الُمخددل  بددذلك خ  ل قيددُاه فدد  الأدد   وا دد  كالددا الأدد  

فدل إلد  المكأأدة أو ال دخ  الدذل لكفدل بلربيلد  وراايلد  اون أن ُيدذكر  كالُملبعة وُلأ ا  دهااة مديفا ال  
فل بقرار من ال  نة الفرايةوف  االة م. في  أنُ  لقي   .عر فة أاا الوالاين أو ك  يه ما يلا لصايح قيا ال  

 
 :المادة الرابعة والسبعون

ب  ُيأدداا وُيصددر  بدداًا مندد  افلددر اائ ددة  ُيع دد  افلددر العائ ددة لُمدداة  يددر ماددُااةة وفدد  االددة وفدداة صدداا 
 ة ا دد  أن يك ددر مكددان الصددورة بمددا وخددر باأددا الُملددوف  ل ُكددل مددن ير ددا مددن ورلددة الُملددوف  الُمضددافين فيدد

ا ُمددداة صدددفايل ها بع دددر أدددنوات مدددن لدددارير ُصددداور ها أو . ُيفيدددا أنددد  ُملدددوف  أمدددا الب  اقدددة ال خصدددية فُلادددا 
ددفل المائدددة واللمدددانين يومددًا الأددداب قة انقضددداء ُمددداة  ها ل ُمددداة ُممال  دددة خ  هاة وي دددا ل ايددا  اأددلباال ها أو ل ايدددا 

 .صفايل ها
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 الاصل العاشر
 الل جـان المحلية والفرعية وهيئة األحوال المدنية المركزية

 

 :المادة الثانية والثمانون
ُتشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة ِلجان محلية في ُكل إدارة أو مكتةب لألحةوال المدنيةة،  - أ

 :وتتكون ُكل لجنة من

 .ُينيُب  مناوا من إاارة اةاوال المانية ُيعيلن  وسير الااخ ية أو من -1
 .مناوا من وسارة العال ُيعيلن  وسير العال أو من ُينيُب  -2

 .مناوا من وسارة الصاة ُيعيلن  وسير الصاة أو من ُينيُب  -3
 :وتتكون ُكل لجنة منُتشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة ِلجان فرعية في المناطق،  - ب

 .ُمأل ار ُيعيلن  وسير الااخ ية -1
 .سير العالمناوا ُيعيلن  و  -2

 .مناوا ُيعين  وسير الصاة -3
 

 :المادة الثالثة والثمانون
مدن  المةادتين العشةرين والسادسةة والعشةرينلقوا ال   ان الما ية بل بيق ااخلصدا  الُماداا لهدا فد  

 :الموضوعات التاليةوتختم الِلجان الارعية بالاصل في هذا الن  ااة 
ا د  أند  فيمدا يلع دق بلعدايل . يدةة ول ُ مدات رفدل القيدا  بات لصايح أو لعايل قيوا اةادوال المان - أ

ددا الخاصددة  لددارير المدديفا فيأددلمر العمددل بددالقرارات واللع يمددات الُم بقددة االيددًا الدد  يددلا وضددع القواا 
 .بذلك بقرار من م   س الوسراء

 .االلاقيق مع ُمخالف  أاكاا هذا الن  اا ولوائا  ولوقيع الُعقوبات وال ساءات الُمقررة ا يه - ا

 .الموضواات اُةخرى الل  ُلاال إليها من إاارة اةاوال المانية - ت
 

 :المادة الخامسة والثمانون
ي ددوس ل ماكددوا ا دديها الددل ُ ا مددن قددرارات ال   ددان  المةةادة الرابعةةة والثمةةانوناأددللناء ممددا نصددت ا يدد  

اُها بالغرامة أو الأ ن أو ب هما معًاة أماا ايدوان الم دال رة ض  دفل أدلين يومدًا مدن لدارير الفراية الصاا  ا خ 
ها بالقرار  .إبف  

 

 :المادة السابعة والثمانون
 :الموضوعات التاليةتختم هيئة األحوال المدنية المركزية بالنظر والاصل في 

 .الفصل ف  ال عون المو هة ضا قرارات ال   ان الفراية والما ية - أ
 .اللصايق ا   مااضر فا  الأ  فت - ا

 .ا يايُ   إليها وسير الااخ ية من مأائل للع ق باةاوال المانيةإبااء الرأل ف  ُكل م - ت
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ِنظةام ُعقوبات انِتحةال ِصاة 
 رُجةل الُسلطة العةامة

 هة4198
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 12/ م : الرقدا                                                                           
 هة8/0/4198: اللارير

 ---------------
 

 بعون اهلل تعالى
 بن عبد العزيةز آل سةعود ةهدنحن ف           

 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                                 
  

مدددن ن ددداا م  دددس الدددوسراء الصددداار  اللاأدددعة ا دددرة والع دددرينبعدددا اا دددفع ا ددد  المددداالين 
 .هد22/11/1311ولارير ( 33)بالمرأوا الم ك  رقا 

ولدددارير ( 53)المرأدددوا الم كددد  رقدددا ن  ددداا ُمكافادددة اللسويدددر الصددداار بوبعدددا اا دددفع ا ددد  
 .هد5/11/1332

 .هد13/1/1302ولارير ( 223)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 
 .هد5/1/1413ولارير ( 121)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 
 :ترسمنا بما هو آ

 
 .هذاببالصيغة المرفقة  ُعقوبات انِتحال ِصاة رُجل الُسلطة العامةالموافقة على نظام  – أولا 
  .تنايذ مرسومنا هذا الوزراء ُكلا فيما يُخصهنائب رئيس مجلس الوزراء و سمو على  – ثانياا 

 
 التوقيع

 فهةد بن عبد العزيةز
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 هة1/1/4198وتاريخ  429قرار رقم 
 

 راء ن مجلس الوز إ
 

 3153رقا بددداة مدددن ايدددوان رئاأدددة م  دددس الدددوسراء الدددوار  الُمرفقدددة بهدددذا عام دددة بعدددا اا دددفع ا ددد  المُ 
ولددددددددارير  14550هدددددددددة ورقددددددددا 15/3/1330ر ولددددددددارير /15042/3ورقددددددددا  هدددددددددة21/4/1330ولددددددددارير 

ولددارير  س/1213رقددا  خ دداا صددااا الأددمو الم كدد  وسيددر الااخ يددة ة ا دد   ددلم  المُ هددد 12/5/1305
هد ب دأن 3/5/1305ولارير  34/310هدة ورقا 31/1/1330س ولارير /2325ورقا هدة 23/4/1330

 .م روع ن  اا اماية رُ ل الُأ  ة العامة
 232/4ة ورقدددا هدددد12/4/1305ولدددارير  05/4رقدددا ُمدددذك رات ُ دددعبة الخبدددراء وبعدددا اا دددفع ا ددد  

 .هد22/2/1413ولارير  03هدة ورقا 12/2/1413ولارير  12هدة ورقا 2/0/1305ولارير 
ولدددددارير  15المرأدددددوا الم كددددد  رقدددددا ن  ددددداا ُمكافادددددة الر دددددوة الصددددداار بوبعدددددا اا دددددفع ا ددددد  

 .هد1/3/1332
ولدددددارير  53المرأددددوا الم كددددد  رقددددا ن  دددداا ُمكافاددددة اللسويدددددر الصدددداار بوبعددددا اا ددددفع ا ددددد  

 .هد5/11/1332
 .هد13/1/1302ولارير  223وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

هددة 13/2/1413ولدارير  50م  س الوسراء رقدا لوصيل  ال  نة العامة ل فع ا   وبعا اا
 .هد21/2/1413ولارير  11ورقا 

 

 :يليقرر ما ي
 

 .هذاُعقوبات انِتحال ِصاة رُجل الُسلطة العامة بالصيغة المرفقة بنظام الموافقة على  – أولا 
 .هذانظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة ب – ثانياا 

 
 التوقيع

 عبد اهلل بن عبد العزيةز
 نائب رئيس مجلس الوزراء
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 اة رُجل الُسلطة العامةنظام ُعقوبات انِتحال صِ 
 
 

 :المادة األولى
رُ دددل الُأددد  ة العامدددة فددد  ل بيدددق أاكددداا هدددذا الن  ددداا هدددو ُكدددل مدددن ُيخولُددد  الن  ددداا ُأددد  ة لنفيدددذ اةوامدددر 

 .رة اخل صاص  واللع يمات وضب  الُمخالفات الل  لقع ف  اائ
 

 :المادة الثانية
فة رُ ل الُأ  ة العامة ُيعاقدا بالأد ن ُمداة ا لل داوس لدفن أدنواتة أو بغرامدة ا   ِ ُكل من انلال   

ف ذا كدان ارل كداا ال ريمدة مصداوبًا با رهداا أو ااأدلغفلة أو . لسيا ا   خمأين أل  لاير أو ب هما معاً 
فُل  من ر  ال ا هدا فُيعاقدا كان من ُانُلا  ت ص  لمباان أو ااألخبارات أو أاا العأكريين أو من فد  ُاكم 

الفاادددددل بالأدددددد ن ُمدددددداة ا لل ددددداوس ا ددددددر أددددددنواتة أو بغرامدددددة ا لسيددددددا اددددددن مائدددددة وخمأددددددين ألدددددد  لاير 
 .أو ب هما معاً ( 1510111)

 
 :المادة الثالثة

ق بدل الُمداا  العداا أمداا ايدوان  لُقاا ااوى اال هاا بارل كاا ال رائا المنصو  ا يها ف  هذا الن  اا مدن
 .الم الا ل فصل فيها

 
 :المادة الرابعة

ا يمنع ل بيق العقوبات المنصو  ا يها ف  هدذا الن  داا مدن ُمااكمدة ال دان  أمداا القضداء الُمخدل  
 .ان أل  ريمة ُأخرى

 
 :المادة الخامسة

ر وسير الااخ ية القرارات الفس مة للنفيذ هذا الن  اا  .ُيصا 
 
 :مادة السادسةال

ُين ر هذا الن  اا ف  ال رياة الرأميةة وُيعمل ب   بعا ُمض  أنة من لارير ن ر هة وُي غد  ُكدل مدا يلعدارل 
 .21مع  من أاكاا
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 ِنظةام ُمةكافحة الرشةوة
 هة4141
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 22/ م : داالرق                                                                   
 هة10/41/4141: اللارير

 -----------------
 بعون اهلل تعالى

 بن عبد العزيةز آل سةعود ةهدنحن ف           
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                                 

  
سراء الصددداار مدددن ن ددداا م  دددس الدددو  اللاأدددعة ا دددرة والع دددرينبعدددا اا دددفع ا ددد  المددداالين 

 .هد22/11/1311ولارير ( 33)بالمرأوا الم ك  رقا 
ولدددارير ( 15)المرأدددوا الم كددد  رقدددا ن  ددداا ُمكافادددة الر دددوة الصددداار بوبعدددا اا دددفع ا ددد  

 .وما  رأ ا ي  من لعايفت هد1/3/1332
ولددددارير ( 51)وبعددددا اا ددددفع ا دددد  ن  دددداا ايددددوان الم ددددالا الصدددداار بالمرأددددوا الم كدددد  رقددددا 

 .هد11/1/1412
 .هد23/12/1412ولارير ( 115)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 
 :آترسمنا بما هو 

 
 .هذارفقة ببالصيغة المُ  ُمكافحة الرشوةالموافقة على نظام  – أولا 

 .ُينشر هذا الِنظام بالجريدة الرسمية وُيعمل به بعد ثالثين يوماا من تاريخ نشرِه –ثانياا 
  .الوزراء ُكلا فيما يُخصه تنايذ مرسومنا هذانائب رئيس مجلس الوزراء و  سموعلى  – اا ثالث
 

 التوقيع
 فهةد بن عبد العزيةز
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 هة18/41/4141وتاريخ   42قرار رقم 
 

 إن مجلس الوزراء 
 

ولددارير  24011/ا/1رقا بدداة مددن ايددوان رئاأددة م  ددس الددوسراء عام ددة الددوار  بعددا اا ددفع ا دد  المُ 
 رقدا م روع ن  اا ُمكافاة الر وة المرفدوع بخ داا أدمو وسيدر الااخ يدة ة ا    لم  هدة المُ 23/11/1411
 .هد13/2/1411ولارير  1/4202

 .هد1/3/1300ولارير  33وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 
 .هد24/2/1412ولارير  22وبعا اا فع ا   ُمذك رة ُ عبة الخبراء رقا 

رقدا و هددة 1/3/1412ولدارير  02رقدا لم  س الوسراء ة العامنة   ال وبعا اا فع ا   لوصيل 
 .هد12/11/1412ولارير  121

 

 :يقةرر ما يلي
 

 .الموافقة على ِنظام ُمكافحة الرشوة بالصيغة الُمرفقة بهذا -4
 .ُينشر هذا الِنظام في الجريدة الرسمية وُيعمل ِبه بعد ثالثين يوماا من تاريخ نشرِه -1

 

 .هذابرفقة ته مُ يغملكي بذلك صمشروع مرسوم  ُأعدوقد 
 
 

 فهةد بن عبد العزيةز
 س الوزراءرئيس مجل
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 ِنظةةام ُمةكافةحة الرشةوة
 :المادة األولى

ُكددل مو دد  ادداا   ددا لنفأدد  أو لغيددره أو قب ددل أو أخددذ وادداًا أو ا يددة ةااء امددل مددن أامددال و يفلدد  أو 
واًاة ُيعا ُمرل يًا وُيعاقا بالأ ن ُماة ا لل اوس ا در يسُاا أن  من أامال و يفل  ولو كان هذا العمل م ر 

أددنوات وبغرامددة ا لسيددا اددن م يددون لاير أو ب ادداى هددالين العقددوبلينة وا يددكلر فدد  قيدداا ال ريمددة ال دداه قصددا 
 .المو   إل  ااا القياا بالعمل الذل واا ب 

 

 :المادة الثانية
وادداًا أو ا يددة لفملندداع اددن امددل مددن أامددال  ُكددل مو دد  ادداا   ددا لنقأدد  أو لغيددرة أو قب ددل أو أخددذ

و يفلددد  أو يدددسُاا أنددد  مدددن أامدددال و يفلددد  ولدددو كدددان هدددذا ااملنددداع م دددرواًاة ُيعدددا ُمرل ددديًا وُيعاقدددا بالعقوبدددة 
المنصددو  ا يهددا فدد  المددااة اةولدد  مددن هددذا الن  ددااة وا يددكلر فدد  قيدداا ال ريمددة ال دداه قصددا المو دد  إلدد  

 .ااا القياا بما واا ب 
 

 :مادة الثالثةال
بدددات و يفلددد  أو  ُكدددل مو ددد  اددداا   دددا لنقأددد  أو لغيدددرة أو قب دددل أو أخدددذ واددداًا أو ا يدددة لقخدددفل بوا  
لُمكافأل  ا   ما وقع م ن  ولو كان ذلك باون الفداق أدابقة ُيعدا ُمرل ديًا وُيعاقدا بالعقوبدة المنصدو  ا يهدا 

 .ف  المااة اةول  من هذا الن  اا
 

 :المادة الرابعة
بدات و يفلد  بدأن قداا بعمدل أو املندع ادن امدل مدن أامدال ل دك الو يفدة نلي دة ُكل  مو   ااا أخل بوا  

لر اء أو لوصية أو وأا ةة ُيعا فد  ُاكدا الُمرل د  وُيعاقدا بالأد ن ُمداة ا لل داوس لدفن أدنوات وبغرامدة 
 .ا لسيا ان مائة أل  لاير أو ب ااى هالين الُعقوبلين

 

 :المادة الخامسة
 دد  ادداا   ددا لنفأدد  أو لغيددره أو قب ددل أو أخددذ وادداًا أو ا يددة اأددل عمال نفددوذ اقيقدد  أو مسُاددوا ُكددل مو 

ل اصددول أو لمااولددة الاصددول مددن أيددة ُأدد  ة اامددة ا دد  امددل أو أمددر أو قددرار أو اللددساا أو لددرخي  أو 
ة المنصدو  ا يهدا الفاق لوريا أو ا   و يفة أو خامدة أو م سيدة مدن أل ندوعة ُيعدا ُمرل ديًا وُيعاقدا بالعقوبد

 .ف  المااة اةول  من هذا الن  اا
 

 :المادة السادسة
ُكدل مو دد  ادداا   دا لنفأدد  أو لغيددره أو قب ددل أو أخدذ وادداًا أو ا يددة بأددبا و يفلد  لُملابعددة ُمعام ددة فدد  
هددة اكوميددة ولددا لن بددق ا يدد  النصددو  اُةخددرى فدد  هددذا الن  ددااة ُيعاقددا بالأدد ن ُمدداة ا لل دداوس أددنلين    

ددها مددن أا دد  أو وبغر  امددة ا لسيددا اددن خمأددين ألدد  لاير أو ب ادداى هددالين العقددوبلينة وُيعاقددا بالعقوبددة نفأ 
 .ارل الع ية أو واا ب ها ل غرل الُم ار إلي  وكذلك الوأي  ف  أية االة من هذه الااات
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 :المادة السابعة
أددلعمل القددوة أو الُعندد  أو ُيعاقددا بالعقوبددة المنصددو  ا يهددا فدد  المددااة اةولدد  مددن هددذا الن  دداا مددن ي

اللهايددا فدد  اددق مو دد  ادداا لياُصددل مندد  ا دد  قضدداء أمددر  يددر م ددروع أو ليام  دد  ا دد  ا لندداا أااء 
 .امل من اةامال الُمك   ب ها ن  اماً 

 

 :المادة الثامنة
 :ُيعا ف  ُاكا المو   العاا ف  ل بيق أاكاا هذا الن  اا

سة ذات ال خصددية المعنويددة العامددة أددواء كددان يعمددل ُكددل مددن يعمددل لدداى الاولددة أو لدداى أاددا اة هدد -1
فة اائمة أو مكقلة  .بص 

 .الُماكلا أو الخبير الُمعيلن من ق بل الُاكومة أو أية هيئة لها اخلصا  قضائ  -2

هة ُاكومية أو أية ُأ  ة إاارية ُأخرى بأااء مهمة ُمعينة -3  .ُكل ُمك   من   

ايدددة اللددد  لقدددوا بددد اارة ول دددغيل المراف دددق العامدددة أو ُكدددل مدددن يعمدددل لددداى ال دددر كات أو المكأأدددات الفر  -4
امة اامةة وكذلك ُكل من يعمل لاى ال ر كات الُمأداه مة وال در كات اللد   صيانل ها أو لقوا بُمبا رة خ 

ل اةامال المصر فية  .ُلأاه ا الُاكومة ف  رأس مال ها وال ر كات أو المكأأات الفراية الل  ُلساو 

 .ارات ال ر كات المنصو  ا يها ف  الفقرة الرابعة من هذه المااةركأاء وأاضاء م الس إا -5
 

 :المادة التاسعة
من ارل ر وة ولا لُقبل من  ُيعاقا بالأ ن ُماة ا لل اوس ا در أدنوات وبغرامدة ا لسيدا ادن م يدون 

 . أو ب ااى هالين العقوبلين( 101110111)لاير 
 

 :المادة العاشرة
مدن ا دلرك فد  إاداى ال درائا الدوار اة فد  هدذا الن  داا بالعقوبدة المنصدو  ُيعاقا الرا   والوأي  وُكل 

ا يها ف  المااة الل  ُل ر مهاة وُيعلبدر  دريكًا فد  ال ريمدة ُكدل مدن الفدق أو ادرل أو أدااا فد  ارل كاب هدا 
 .مع ا م  بذلك مل  لمت ال ريمة بناًء ا   هذا االفاق أو اللاريل أو الُمأاااة

 

 :عشرةالمادة الحادية 
ُكل  خ  ايلن  المرل   أو الرا   ةخذ الر وة وقب ل ذلك مع ا  مد  بالأدباة ُيعاقدا بالأد ن ُمداة ا 

 .لل اوس أنلين وبغرامة ا لسيا ان خمأين أل  لاير أو ب ااى هالين العقوبلين
 

 :المادة الثانية عشرة
ائداة أو ميدسة ُيمك دن أن ياُصدل ا يهدا ُكدل ف –ف  ل بيق هدذا الن  داا  –ُيعلبر من قبيل الواا أو الع ية 

 .الُمرل   أيًا كان نوع هذه الفائاة أو الميسة أو اأمها أواء كانت مااية أو  ير مااية
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 :المادة الثالثة عشرة
د  بارل كداا إاداى ال درائا المنصدو  ا يهدا فد   يلرلا ا   الُاكا ب ااندة مو د  اداا أو مدن فد  ُاكم 

رمان دد  مددن لددول  الو ددائ  العامددة أو القيدداا باةامددال اللدد  ُيعددا هددذا الن  دداا العددسل مددن الو يفددة  العامددة وا 
 .القائمون ب ها ف  ُاكا المو فين العاميينة وفقًا لن  المااة اللامنة من هذا الن  اا

 

 :المادة الرابعة عشرة
يدددذ لم  دددس الدددوسراء إادددااة الن دددر فددد  العقوبدددة اللبعيدددة بعدددا ُمضددد  خمدددس أدددنوات مدددن لدددارير انلهددداء لنف

 .العقوبة اةص ية
 

 :المادة الخامسة عشرة
 .ُياكا ف   ميع اةاوال بُمصاارة المال أو الميسة أو الفائاة موضوع ال ريمة مل  كان ذلك ُممك نًا امفً 

 

 :المادة السادسة عشرة
 .اُيعف  الرا   أو الوأي  من العقوبة اةص ية واللبعية إذا أخبر الُأُ  ات بال ريمة قبل اكل  اف ه

 

 :ة عشرةبعالمادة السا
ُكددل مددن أر ددا إلدد  ال ددرائا المنصددو  ا يهددا فدد  الن  دداا وأات مع ومال دد  إلدد  لبددوت ال ريمددة ولددا يُكددن 
را ددديًا أو  دددريكًا أو وأدددي ًا ُيمدددنح ُمكافدددأة ا لقدددل ادددن خمأدددة وا  لاير وا لسيدددا ادددن نصددد  قيمدددة المدددال 

ر الُمكافأة ال هة الل  لاُكا ف   ال ريمدةة وي دوس لدوسير الااخ يدة صدر  ُمكافدأة أا د  مدن الُمصاارة ولُقا 
 .المب غ الذل ُيااا بُمقلض  هذه المااة بعا موافقة رئيس م  س الوسراء ا يها

 

 :ة عشرةالمادة الثامن
ُيعلبر اائاًا من ُاكا ب اانل  فد   ريمدة مدن ال درائا المنصدو  ا يهدا فد  هدذا الن  داا إذا لبدت ارل كابد  

ًا ةاكام   قبل ُمضد  خمدس أدنوات مدن لدارير انق ضداء الُعقوبدةة وفد  هدذه الاالدة ي دوس  ريمة ُأخرى وفق
ع  هذا الاا  .الُاكا ا ي  بأكلر من الاا اةا   ل عقوبة الُمقررة ل  ريمة ب ر  ااا ل اوس ض 

 

 :ة عشرةالمادة التاسع
هة الُمخلصة بالُاكا ف   رائا الر وة الُاكدا بغرامدة ا لل داوس  ا درة أضدعا  قيمدة الر دوة أو ا   ال  

رمددان مددن الددُاخول مددع الددوسارات والمصددالح الُاكوميددة أو اة ه ددسة ذات ال خصددية المعنويددة العامددة فدد   بالا 
اقوا للأمين ُم لريال ها ولنفيذ م رواال ها وأامال ها أو بهالين العقوبلين ا   أية  ركة أو مكأأدة خاصدة 

منأدوبيها فد   ريمدة مدن ال درائا المنصدو  ا يهدا فد  هدذا الن  داا  و نية أو أ نبية ُأاين ُمايرها أو أادا
رمددان الُم ددار  إذا لبددت أن ال ريمددة قددا ُارُلك بددت لمصدد ال هاة ولم  ددس الددوسراء إاددااة الن ددر فدد  اقوبددة الا 

 .إليها بعا ُمض  خمس أنوات ا   اةقل من صاور الُاكا
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 :عشرونالمادة ال
رمددان أيددة  ددركة أو مكأأدد ة خاصددة و نيددة أو أ نبيددة وفقددًا ل مددااة اللاأددعة ا ددرة مددن هددذا إذا ُاك ددا با 

ه  هدات الُاكوميدة الُملعاق داة معهدا لرفدع إلد  م  دس الدوسراء بمدا لدرى ُمفئمدة الخداذ  هدة أو ال   الن  اا ف ن ال  
هددات الُاكوميددة هددة أو ال   ها ولددو لددا يُكددن ل     فيمددا يلع ددق باةامددال اللدد  لقددوا ال ددركة أو المكأأددة بلنفيددذ 

 .افقة بال ريمة أبا الُاكا
 

 :الحادية والعشرونالمادة 
افن ها  .ا   وسارة الااخ ية ن ر اةاكاا الل  لصُار ف   رائا الر وة واو

 
 :ثانية والعشرونالمادة ال

هددد 1/3/1332ولددارير  15ياددل هددذا الن  دداا ماددل ن دداا ُمكافاددة الر ددوة الصدداار بالمرأددوا الم كدد  رقددا 
 .يفتة وُي غ  ُكل ما يلعارل مع  من أاكااوما  رأ ا ي  من لعا

 
 :المادة الثالثة والعشرون

 .23ُين ر هذا الن  اا ف  ال رياة الرأمية وُيعمل ب   بعا لفلين يومًا من لارير ن ر ه
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 ِنظةام وثةائق السةار
 هة4114
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 11/ م : الرقدا                                                                       
 هة4114/ /18: اللارير

 ----------------
 بعون اهلل تعالى

 بن عبد العزيةز آل سةعود نحن فةهد           
 ملك المملكة العربيةة السعوديةة                                                 

  
الم كد   مرالصداار بداة اةأاأ  ل اكدان اا المن  اة الأبعينة الع رين والماا   الماا بناءً 

 .هد21/3/1412ولارير ( 01/أ)رقا 
( 13/أ)الم كددد  رقدددا  مرالصددداار بددداة م  دددس الدددوسراءمدددن ن ددداا ة الع دددرين ا ددد  المددداا وبنددداءً 

 .هد21/3/1412ولارير 
( 01/أ)  رقدا الم كد مرالصداار بداة م  س ال ورىمن ن اا  ة اللامنة ا رةا   الماا وبناءً 
 .هد21/3/1412ولارير 

 .هد23/11/1411ولارير ( 41/41/11)رقا  قرار م  س ال ورىوبعا اا فع ا   
 .هد21/5/1421ولارير ( 122)وبعا اا فع ا   قرار م  س الوسراء رقا 

 
 :رسمنا بما هو آت

 

 .رفقة لهذابالصيغة المُ  وثةائق السةارظام ةالموافقة على نِ  – أولا 
  .رسومنا هذاتنايذ م والوزراء ُكلا فيما يُخصهنائب رئيس مجلس الوزراء سمو على  – اا ثاني
 
 

 فهةد بن عبد العزيةز
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 هة4114/ /14وتاريخ  411قرار رقم 
 

 إن مجلس الوزراء 
 

ولددددارير  113/3رقا بدددداة مددددن ايددددوان رئاأددددة م  ددددس الددددوسراء عام ددددة الددددوار  بعددددا اا ددددفع ا دددد  المُ 
ولددددارير  5/5رقددددا  خ دددداا صددددااا الأددددمو الم كدددد  وسيددددر الااخ يددددة ة ا دددد   ددددلم  هدددددة المُ 23/2/1413
 .ب أن م روع ن  اا ولائق الأفر هد12/1/1302

 .هد23/11/1411ولارير ( 41/41/11)رقا  قرار م  س ال ورى لن ر ف وبعا ا
 .هد22/2/1421ولارير ( 102)رقا  الماضر الُمعا ف  هيئة الخبراءوبعا اا فع ا   

ولددددددددارير  (532)رقددددددددا   ددددددددفع ا دددددددد  لوصدددددددديل  ال  نددددددددة العامددددددددة لم  ددددددددس الددددددددوسراءوبعددددددددا اا
 .هد22/4/1421ولارير  (140)هدة ورقا 24/11/1421

 
 يةقةةرر 

 

 .هذابرفقة بالصيغة المُ  وثةائق السةارظام نِ الموافقة على 
 

 .هذابرفقة ه مُ تُ قد ُأِعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغو 
 
 

 رئيس مجلس الوزراء
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 ِنظةةام وثةائق السةةار
 :المادة األولى

ُ ها الأفر ه  ل اام   :ولائق الأفر الل  لصُار باأا ُاكومة المم كة العربية الأعواية وُلخو 
 . واس الأفر -1
 .لذك رة المرور -2

 . واس الأفر الُاب وماأ  -3

 . واس الأفر الخا  -4

هة الُمخلصة ف  وسارة الااخ ية وُممل يات المم كة ف  ا لخدار   ب صداار  دواس الأدفر ولدذك رة المدرور ولقوا ال  
ا الفئاة اللنفيذيدة أوصدافهما وُمداة صدفايلهما واو دراءات الاصدول ا يهمداة والاداات  وفقًا لهذا الن  ااة وُلاا 

ُرهما وسارة الخار يدة وفقددًا . اللد  ُلمددنح لدذاكر المددرور أمدا  ددواس الأدفر الُاب وماأدد  و دواس الأددفر الخدا  فُلصددا 
 . لخا  به مال ن  اا ا

 

 :المادة الثانية
ُيع    واس الأفر ل ال ب  من الأدعوايينة ولدوسير الااخ يدة اندا ااقلضداء إصداار  دواس أدفر أو لدذك رة مدرور 
م  فد  أدفر ه خدار   المم كدة والعدواة إليهداة  فة مكقلة ةل  خ  ا يلملدع بال نأدية العربيدة الأدعواية ليأدلخا  بص 

ا الفئاة اللنفيذية نُهما وُلاا  ضافة السو ة واةواا إل  أل م   . ااات إصاار هما وأاب هماة واو
 

 :المادة الثالثة
ُاه . ي ددوس أن ي ددُمل  ددواس الأددفر سو ددة اام  دد  الأددعواية وبنال دد   يددر الُملسو  ددات ه الُقصددر وفقددًا ل مددا ُلاددا  وأبندداء 

 .الفئاة اللنفيذية
 

 :المادة الرابعة
ُاه الفئاة اللنفيذيةيلا إصاار  واس أفر ُمألق ل ل   .خاضعين لواية أو وصاية أو قوامة وفقًا لما ُلاا 

 

 :المادة الخامسة
ر وفقدًا لهدذا الن  دااة وُلاداا الفئادة  ا ي وس ةل  خ  ااال فا  بأكلر من  واس أدفر أدارل المفعدول صداا 

ُره من ذلك هة الل  ُلصا   .اللنفيذية كيفية لأُكا ال  
 

 :المادة السادسة
ل وس ُمغاارة المم كة إا ل من يامل وليقة أفر أارية المفعولة كما ا ل وس ُمغاارة المم كة أو الدُاخول إليهدا ا  -1

ُاها وسير الااخ يةة ولُبين الفئاة اللنفيذية إ راءات الُاخول والُمغاارة  .إا من المنافذ الل  ُياا 
ُره وسيدر الااخ يدة ةأدباا ُمادااة للع دق بداةمن ول ُمداة ا ي وس المنع مدن الأدفر إا بُاكدا قضدائ  أو بقدرار ُيصدا   -2

مع ومةة وف  ك لا الااللين ُيب غ الممنوع من الأفر ف  فلرة ا لل اوس أأبواًا من لدارير صداور الُاكدا أو القدرار 
 .بمنع  من الأفر
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 :المادة السابعة
ارات ال واسات بالخداذ ا  دراء الُمناأدا ُيااا وسير الااخ ية الُب اان الل  ا ُيأمح بالأفر إليهاة ولقوا إا

ُاه الفئاة اللنفيذية  .للاقيق ذلكة وفقًا لما ُلاا 
 :المادة الثامنة

دفل ُمداة ا  دل المم كدة أو خار  هدا خ  يلا ا بدفغ ادن ُفقداان  دواس الأدفر ولدذك رة المدرور أو ل فوهمدا ااخ 
ا الفئادة اللنفيذيدة لل اوس أأبواًا من لارير الع ا بالفقدا أو الل د ة ويوقد   العمدل ب همدا نلي دة ذلدكة وُلادا 

ها واو راءات منح بال ان المفقوا أو اللال  هات الل  يلا إبف    .ال  
 :المادة التاسعة

لقددوا ممل يددات المم كددة فدد  الخددار   بلأدد يل  ددواسات أددفر الأددعوايين الددذين يلقددامون إليهددا ب  ددا ذلددكة 
 .ار ية لاايا الااات الل  يكون فيها اللأ يل إلساميًاة واو راءات ذلككما للول  وسارة الااخ ية ووسارة الخ

 :المادة العاشرة
مددة اُةخددرى  ُيعاقددا بغرامددة ا لسيددا اددن خمأددة  –مددع ادداا ا خددفل بددأل اقوبددة أ ددا لددُن  ا يهددا اةن  

كددا إاددداى ُكدددل مددن يرل –وا  لاير أو بددالمنع مددن الأددفر ُمددداة ا لسيددا ا دد  لدددفن أددنوات أو ب همددا معددًا 
 :الُمخالفات اللالية

هدة  يدر  -1 ا ضافة أو الاذ  أو اللغيير ف  المع ومات الوار اة ف   واس الأفر أو لذك رة المرور من   
 .ُمخلصة

 .ا لف  الُمعلما أو اللاري  أو اللغيير ف  الصورة ال خصية ف   واس الأفر أو لذك رة المرور -2

 .و لذك رة المرورا همال المكال إل  ُفقاان  واس الأفر أ -3

نُهمدا  -4 لمكين الغير اماًا من األ عمال  واس أفره أو لدذكرة مدروره بصدورة  يدر م درواةة أو بيدع أل م 
 .أو رهن 

نُهمدا إلد  الغيدر أو الُمأداااة فد   -5 األ عمال أو ُمااولة األ عمال  واس أفر أو لدذك رة مدرور يعدوا أل م 
 .ذلك

 .المنافذ الُماااة لذلكة إا ما كان بُعذر مقبول ُمغاارة المم كة أو الُاخول إليها من  ير -2

 .ُمغاارة المم كة أو الُاخول إليها اون وليقة أفرة إا ما كان بُعذر مقبول -1

 .ُمخالفة أل ُاكا من أاكاا هذا الن  اا وائال   اللنفيذية -3
 :المادة الحادية عشرة

نددة مددن لددفن أاضدداء يكددون أاددُاها ُل ددكل بقددرار مددن وسيددر الااخ يددة ل نددة أو أكلددرة وللكددون ُكددل ل  -1
ُمأل ارًا ن  اميًاة لخل  بالن ر ف  الُمخالفات المنصدو  ا يهدا فد  المدااة العا درة مدن هدذا الن  داا 

بة لها  .واقلراح العقوبات الُمناأ 
وياق لمن صدار باقد  قدرار بدذلك الدل  ا . يصُار بلوقيع العقوبة قرار من وسير الااخ ية أو من ُينيب  -2

 .ن الم الا وفقًا لن  ام أماا ايوا
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مة اُةخدرى إلد  ال هدة الُمخلصدة ل ن در  -3 ُلاال الُمخالفات الل  لألو ا اقوبة أ ا لُن  ا يها اةن  
 .فيها وفقًا لن  ام ها

ف  المدااة العا درة إلغداء ( 5ة 4ة 3ة 2ة 1)يلرلا ا   ارل كاا إااى الُمخالفات الوار اة ف  الفقرات  -4
 .فة ُاكماً وليقة الأفر مال الُمخال

 
 :المادة الثانية عشرة

فق هذا الن  ااة كما ي    :ُلألاصل رأوا ولائق الأفر الل  لصُار و 
 .لفلمائة لاير ان إصاار  واس -
 .خمأون رياًا ان إصاار لذك رة المرور -

 
 :المادة الثالثة عشرة

لدددوار اة فددد  ن  ددداا ال دددواسات يادددل هدددذا الن  ددداا وائال ددد  اللنفيذيدددة مادددل اةاكددداا الُملع  قدددة بولدددائق الأدددفر ا
هددددد وفدددد  اللع يمددددات والقددددرارات 10/1/1353ولددددارير ( 11/3/2)الأددددفرية الصدددداار بدددداةمر الأددددام  رقددددا 

 .الُملع  قة ب  ة وذلك من لارير نفاذ هذا الن  اا وائال   اللنفيذية
 

 :المادة الرابعة عشرة
ر وسيددر الااخ يددة الفئاددة اللنفيذيددة لهددذا الن  دداا ولُ   ِ ددفل ُمدداة ا ُيصددا  ن ددر فدد  ال ريدداة الرأددميةة وذلددك خ 

لل دداوس أددلة ا ددر  ددهرًا مددن لددارير ن ددر هددذا الن  ددااة ا دد  أن ُيعمددل ب هددا ابلددااًء مددن لددارير العمددل بهددذا 
 .الن  اا

 
 :المادة الخامسة عشرة

 .ُين ر هذا الن  اا ف  ال رياة الرأميةة وُيعمل ب  بعا ُمض  لمانية ا ر  هرًا من لارير ن ر ه
 

 


